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 ايندلا يبأ نبا لئاسر ٠ ریدقتو رکش

 مط ٣ يذلا هل دمحم او ءناګ دخلا دوحو اض «نضجعلا عم اتمعطأ يذلا هلل ت

 انضم عم «هدفرم دئاوع اتع يجی يذلا هلل داو ءنايصملا دوجو «ناسحاا دئ :اوع اع

 نمهللاب ذوعنو «بنذ لڪ نم م يظملا هللا مفغتساو ءةمعن لڪ ىلع هلل ر وا

 ةلصلاو ءنيملاعلا برم هلل دمحماو نمو رخ لڪ نم لاعت هلا لاسو ةن لڪ

 براو نبال دعولا قداصلا دمخ ايب «نيلس ماو ءاي لا اخ ىلع مالسلاو

 ٠ :دعیو نیدلا موب لإ ناسحاب مه نیعباتلاو ءنيعجأ

 ةلماعملاورعاشم نتو ةر كلا ةتفللا وست «ناسحالا رسا ناست ناف

 .ناقرملاو رڪشا هناسل قلطعیو ءنادتمال( هباق قفخیف ةیطا
 هتافص نأ نم «ناندلا يلا قالخأب قلختملاو «نارقلا بادان بدأتملا ملسملاو

 فورعلا هل ی دس نل هر کش هلالخ م برک نمو «لیمجب اب هقارتعاو «لضفلابهمارقإ
 . نوعلاهل م دقو

 هيلع نيعت نم ىلوأوه باطلا بدأب يلحتملاو ءةناملاب فصتملا ملعلا بلاطو

 ماصبالاعاتماو مهر كشر عام مألا ف ينشتو هل ضفب لضفلا لهأ ر ڪذ
 “و رک شو هللا دمج «عومج ا اذه مّدصأ نأ يلع بجاولانم هنأ ت دجو اذلو مهرب
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 ايندلا يبا نبا لئاسر ریدقنو رکش
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 ىماصخ بيط نم مه ناڪ نم ونأ مث ءو وأ ةنملاو لضقلا بحاص هن

 ناو رڪشا هيفو ام بتر وشم بناصو «مهتنوعم مہ رکو مفاأعف لیمجو

 ٠ ةو ءاعمط مموبق نسحب ىل نأ غ «شك نإو ءانشلا هئفاڪ ۷و مظع

 «هربصقن وفرع نم اوذخاؤب نأ نم لجأو م ظعأ يدع مهو اجر ينفع ہھاضر

 . م هظ نسح مهم ینيفڪيو م هتح نم ارس ا« رنج يڌؤآ نأ يسحو

 ءلضافلا ماعلا :رفاولا م دقتلاو ءيطاعلا ءانثلاو ءلبرحلا رك شلا هّصخأ نم لوأو

 يم ساقلا دمخ نى ناطاس موتڪدلا خيشلا ومسلا بحاص «دشإ|رلا م ڪاح او

 ءاغآ یس هارت يحبو «هتضه ديشيو ملعلا ىع يذلا ؛هللا هظفح ةقرماشلا م ڪاح

 ةمأ نع هللا هإرنجف «ةيبرملا ةفاقثلا ةمصاع-ةمادحي- «تدغ ىح ةقراشلاةمامإ

 ( . ءار ا رخ دلسو هيلع هللا ىلص دمحم

 ماشتسم «يم ساقلا دمحم نب ماس :خيشلاومسل ءينانتماو ير ڪش مدقا امڪ

 قح عورشملا اذه ىع يذلا ؛يمالساىدتنملا سيت رمو ءةقماشلا م ڪا حوم

 2ي ينلوخ ام كاذ لیبس هیس لذبو «هقوس ىلع یوتسا یتح ترڪن ناڪ زم هتساعرم

 ىامتهالاو ةعاتحملاو صرح ا مم ءةطوطخع ء|إزجألا هذه نم ةرثكةلمج ىلإ لوصولا

 . نيحاصلا كيس هلبقتو ءهلامعأ مت اص كيس هلعجو «ء|رنحجما بخ هللاهارنجف «عنأ تح
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 بندلا يبا ند رز د اندلا ىدأ ندا لكاس قضحتلا ةمدقم

 كايإو دبعن كايإ .نيدلا موي كلام .ميحرلا نم رلا .نيملاعلا بر هلل دمحلا

 مهيلع بوضغملا ريغ «مهيلع تمعنأ نيذلا طارص .ميقتسملا طارصلا اندها .نیعتسن

 :نيلاضلا الو

 .هللا اناده نأ الول يدتهنل انك امو ءاذه اناده يذلا هلل دمحلاو

 عي ىلع لضفملا «هتلاسرل بختنملا «هيحول ىفطصللا هتريخ ىلع هللا ىلصو
 عم هرکذ عوفرملا «هلبق سرم هب لسرُا ام معو .هتوبن متخو «هتمحر حتفب «هقلح

 قلحخ لكل مهعمجأو ءاسفن هقلخ لضفأ «ىرحألا يف عفشما عفاشلاو «ىلوألا يف هركذ

 .هلوسرو هدبع دمحم «ارادو ًابسن مهریخو «ایندو نيد ي هيضر

 ىلصو «نولفاغلا هركذ نع لفغو «نوركاذلا هركذ املك انيبن ىلع هللا ىلصو
 اناکزو هقلخ نم دحأ ىلع ىلص ام ىكزأو َرثكأو لضفأ «نيرحآلاو نيلوألا يف هيلع

 ةحرو هيلع مالسلاو «هيلع هتالصب هتمأ نم ادحأ ىك ز ام لضفأ «هيلع ةالصلاب مكايإو

 نم هب انذقنأ هنإف ؛هيلإ لسرأ نم نع ًالسرم یزج ام لضفأ اتع هازجو «هتاکر بو هلل

 هب یفطصاو ‹«یضترا يذلا هنيدب نینئاد «سانلل تجرح ةمأ ريح يف انللعجو «ةكلهلا

 اهب انلن «تنطب الو ترهظ ةمعن انب سمت ملف « قل نم هيلع معن نمو «هتکئالم

 یلص دمحمو الإ ءامهنم دحاو فو امهیف هورکم انع اهب عفُد وأ ءایندو نید یف اًظح
 ةكلملا نع دئاذلا ءاهدشر ىلإ يداهلاو ءاهريح لإ دئاقلا ءاهببس ملسو هيلع هللا



 يف ةحيصنلاب مئاقلا «ةكلهلا دروت يتلا بابسألل هبنملا «دشرلا فالح يف ءوّسلا دراومو

 مرارا یلع یلص اہک دای لآ یلعیا ا کا یلع لا یلص .اهيف راذنإلاو داشرإلا

 .ديجج ديمه هنإ «ميهاربإ لآو

 بسحبو «هعفانم ةرثكب هرطح مظعو «هجئاتت فرشب بولطملا فرش نإف ؛دعبو

 يوذ نيب فالح الو «هترم ءانتحا نوكي هب ةيانعلا ردق ىلعو «هب ةيانعلا بحت هعفانم

 «مودأ هئانتقاب ةداعسلاو «متأ هب عفتلاو معا هيف ةدئافلا تناك ام اهلحأ نأ ؛رئاصبلا

 ..ءاقبلا راد ىلإ ءادعسلا قيرط وه يذلا ةعيرشلا ملعك «مزلأ هليصحتب ناسنإلاو

 .ةيافك ضرفو «نيع ضرف :ىلإ مسقني ضرفلاو

 اهضعبو ‹«عورف اهضعبو «لوصأ اهضعب «عاونأو ماسقأ امهنم دحاو لكلو

 لوسر ثيداحأ ملع «ةيافكلا ضورف لوصأ نم نأ الإ ...تاممتم اهضعبو «تامدقم

 .ماكحألا ةلدأ يناث يه يتلا «مهنع هللا يضر هباحصأ راثآو «ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 رماوأ ةعباتع هسفن بذه نم الإ هب طيحب ال «ليلحج نأشو «فيرش رم اهتفرعمو

 اظفح «ةياردو ةياور «ةرهطملا ةنسلا ةمدحخ ليبس يق فلخلاو فلسلا لذب دقو

 مهفقاومو «ةرماعلا مهسلاجو «ةعساولا مهتالحر هب قطنت ام ءانيكمتو ءالعإ ءانوصو

 .ةعونتملا ةريثكلا مهتافنصمو «رينلا قداصلا مهققحتو «ةددسملا ةميظعلا

 هللا مهقدصف «مملامعأو مهتاين يف هللا اوقدصو ءاودازو عسولا اوغرفتسا دقف

 .مهراثآ يق كرابو «مهماقم ىلعأو «مهرکذ دلخو «مههوجو رضنف « یلاعت

-A- 



 ايندلا | يبأ نبا لاسر :قيقحتلا ةمدقم
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 هذه يف اومهسأو «قافآلا يف مهركذ راط نيذلا نيروهشللا مالعألا ءالؤه نسو

 نب هللا دبع رکب وأ نقتملا ظفاحلا ءاورثكأف اوعمجو ءاوعربف اوفنصو «ماهسإ اأ دوهجلا

 ءرامضلا اذه يف رابغ هل قشي ال يذلا «ةريغكلا ةيثيدحلا ءازحألا بحاص ايندلا يأ

 ٠ .اهعمج يتلا نونفلا ق هيلع لايع هدعب سانلا :ليق یقح

 تايدهزلاو قئاقرلا ىف ثيداحألا نم ةريثك ةلمج ءازحألا هذه تعم دقلو

 ذحش يف اهنع ينغتسي الو «هتليلو هموي ت ملسملا اهحاتحي يتلا قالحألاو لئاضفلاو
 فلسلا ةريس نم اهززعي ام فنصملا اهيلإ فاضأ مث «هكولسب ءاقترالا وحن «هتمه

 يق عمتجي ال ام دئاوفلا نم اهيف عمتجاف «مهمكح دئارفو «مهمالك ررغو «حاصلا

 .تالوطم تافنصم

 هيوري ام ءاهنم هتياغو ءاهفيلأت يف هجهنو ازجألا هذه يف هتطحخ حضوي امنو

 مراكم نإ :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع «قالحألا مراكم ةلاسر يق ىلاعت همر

 «لئاسلا ءاطعإو ءهللا ةعاط يف سأبلا قدصو «ثيدحلا قدص :ةرشع قالحألا

 «بحاصلل مُمذتلاو «راحلل ممذتلاو «ةنامألا ءادأو محرلا ةلصو «عينصلا ةافاكمو

 .ءايحلا ٌنُهسأرو «فيضلا یرقو

 قالحألا مراكم :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع روصنم يأ نب ديزي نعو

 يف نوکتو «هيف نوکت الو هنپا ين نوکتو «هنپا ق نوکق الو لحرلا يق نوکت ةرشع
 .لاصخلا هذه رک ذف «هدیس یف نوکت 9 ديلا يف نوکتو «هدبع ي نوکت الو دیسلا

 يلا لاصخلا نم ةلصحخ لك يف اذه انباتك يت وركاذ نو : :ايندلا يبأ نبا لاق

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع انيلإ ىهتنا اه ضعب هيلع هللا ناوضر نينموما مأ تركذ

 لضفلا لهأو ناسحإب ممه نيعباتلا نم مهدعب نمو مهيلع هلا ناوضر هباحصأ نعو
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 لوط نم كلذ نع رصقلا هبتنيو «هتريصب يف رصبلا وذ دادزيل ؛ءاملعلا نم ركذلاو

 زع هللا اهلعج يتلا «ةليمحلا لاعفألا يف سفانيو «ةعركلا قالحألا ىف بغريف «هتلفغ

 الإ ليج ٍلعف الو مرک قلخ نم سیل :لاقي ناک دقو «هئايلوأل ًةنيزو هنیدل ةلح لجو
 نع لاصخلا هذه يف هب رصق نإ مهفلا يذل يغبني سيلو ... نيدلاب هللا هلصو دقو

 ماي ةيقب منتغم منتغيلف ...اهنم هل بهو ام حلاصب كّلسمتيو ءاهضعب يف سفاني نأ اهعمج

 «هتوقَعب لولح او هتّدم ءاضقنا لبق «هترخآو هایند يف ظحلا هیف هل امیف سفانیلو «هتلهم

 زع هللاب الإ قيفوتلا امو «توفلا ةرسحو توما هركب رادلا هذه نم جرخي نأ رذحيلو

 .لاعت هللا هجر همالک ها .لجو

 ىلع ىلوتسا يذلا صرحلا ىلع «ءازجألا هذه اوعمجي نأ نيريثكلا ايعأ دقلو

 دحج دلب لك يفف ءراصمألا يف اهقرفتل الإ كاذ امو «عطقني ال يذلا يعسلاو «مهبولق

 عمج يف نيصصختملا ضعب قفو نئلو ءاهنم ةطوطحملا ةصاحو ءءازجألا هذه نم ةلمج

 .ليلقلا الإ هيدي نيب دجي داكي ال سانلا رئاس نأ الإ ءاهنم ةريثك ةلمج

 ةراشإلاو «ةعركلا ةتفللا تءاح «بابسألا نم هريغلو تركذ ام لحألف

 هذه عمحت نأب دوعس لآ نسحلا دبع تنب ةراس :ةروتكدلا ةريمألا ومس نم «ةميكحلا

 ةلق ىلع - تفلكف «ةدئافلا معتل يديألا نيب هلوانت لهسي «دحاو باتك يف ءازحألا

 .ةمهملا هذهب - يداز

 .مركلا ئراقلا اهيأ كيدي نيب همدقن يذلا لمعلا اذه دعب ناك مغ

 العو هيف بيعال نم لحف الخلادسفابيعدحجت نإف



 ايندلا ىيا ندا لئاسر قتقحتلا ةمدقم
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 باتكلا اذه ىف ىلمع

 الواح ءاهيلع فوقولا يل رسيت يتلا ءازجألا هذه نم هتلصح اه تعمج ١-

 .ةعوبطمو ةطوطخم ءاهنم نكي ام رثكأ ءاصقتسا كلذب

 .هبساني ام هل تنونعو «دحاو باتک

 عم «ةيلصألا تاطوطحخللا ل عوحرلاب ءامات اطبض صوصنلا تطبض ۳

 .فنصملا ريغ نم صوصللا هذه جرح نمو «اهنم عوبطملاب ةناعتسالا

 نيب ةريسيلا قراوفلا ركذ نود «طوطحلملا يف حص ام نتملا يف تبثأ ٤-

 .ىنعملا ريغت ىلإ يدؤي فالتحخا وأ «ةدئاف ةدايز اهيف نوكت نأ الإ ؛خسنلا

 ءازجألا هذمف خاسنلا نم ريثك ةداعك دانسإلا نم نوتملا تدرج ٥-

 كلذو «ركاسع نبال قشمد خيرات راصتحا يق روظنم نبا جهنكو «ةطوطحلا

 بلاغ يف اهتجرد ىلع هيبنتلا عم «طقف ةعوفرملا ثيداحألا تحرحخ -

 .نأشلا اذه ءاملع نم اهيلع مكح نع انيعتسم «لاوحألا

 تركذ الإو «كلذب تيفتكا امهدحأ وأ نيحيحصلا يف ثيدحلا دحو نإ -۷

 ةقيرط كلذ يف مزتلأ لو «بعوتسأ الو «تافنصملاو ننسلا باحصأ نم هحجرحخ نم

 .انيعم ابیترت الو «ةنيعم

 ۔ ۱١



 اذإ اهانعم سبتلي يتلا تاملكلا ليكشت عم «ظافلألا بيرغ تحرش -۸

 هتاعج رضاحلا تقولا يف فولأم وه امع طخلا مسر فلتحا اذإو ءاهلكش لمهأ

 .انه ةراشإلا هذهب ءافتكا اهيلإ رشأ ملو «هل اقباطم

 حارش بتحب كلذ يف انيعتسم ثيداحألا ضعب يناعم ىلع تملکت -۹

 .ماقملا هيضتقي امو «ةجاحلا بسح كلذو «ثيداحألا

 .السلسم اميقرت ءءازحألا هذه نم ءزح لكل «ةيورملا راثآلا تمقر ٠-

 ‹«باتك لك رحخآ يق اهتلعجو «بسحف تاعوضوملل سراهف تبثأ ١~

 يف عبطتف « فصلا ةمججرتو ءثيداحألا ظافلأ سراهفو «ةماعلا سراهفلا نع امأو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ لقتسم باتک

 ‹«يبدب ثارتلاو ةفاقثلل دجاملا ةعمج زكرمل ركشلا ليزح مدقأ نأ ىنتوفي الو

 .تاطوطخملا ضعبب يندمأ يذلا

 اوماق ءءالجأ ةذتاسأ لمعلا اذه ىلإ ينقبس دق هنأ ىلإ ريشأ نأ انه يب ردجيو

 ىلاعت هللا دنع ةبوثملا نسخو «قبسلا لضف مهلف «ةميقلا لئاسرلا هذه مظعم قيقحتب

 مدنقتلا لبق سفنلا تيفش ىدعسب ةبابص تيكب اهاكبم لبق ولف

 مدقتملل لضفلا تلقف اهاكب اكبلا يل جيهف يلبق تكب نكلو

 يوادعس هللا دبع نب رکب وبا هبتک

 ۲٠٠٠/۰۹/۲۰ یف ةقراشلا
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٤ e 1 1يقدلا يبأ نبا لئاسر ٠ ۱ تافنصملا ءامس  

SG AGو  SOsو  

 ارل د ویچ دریای نات | ا

 |یورچلع
 را ترار اراحا ي شوااجا

 شقرا ٤ ؟ < عیصراخا < شنشرابخا

 زلوخالا < ڪوللاراجا ٤ 2وعمراخا
 “٤ بدالا هک فالزالا ه یصالخالا

 ا ٤ تلا غ فارشالا

 با هاجر تلراتحلا ١ لالا السا
 فولاد ءء لباسلااطعا ه“.لنإهلالا
 ٤ كيولالا ٠ لاال ٤ اوتالا

 دلاسا ارتا کوال 4 لارمالا

 ت ااا نالادلقا
 تداقفنصم امسا و یی یف اپ

 مجهملا فورح جاع توم اینحلا جیا نیا
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 ٠ ةينلاو صالخإلا ةئاسر MM ٤ ٠  لكوتلاو ديحوتلا باك

 ٠ ٤ ةبنلاو صالخإلا ةلاسر

 4 هللا لوسر يف تدهش لوڈ لرسر لوم نابوث نع

 لک مع يلج یدفا حیاصم كلوا یصاخملا یوط» ل ءال اموی

 ۱ (ءاملظ ةنتف

 :لمعلا مام اهب لاصح سم :لاق «يجابنلا هللا دبع يأ نع ۴

 «ةنسلا ىلع لمعلاو «هلل لمعلا صالخإو «قحلا ةفرعمو « هللا ةفرعح. نامبإلا

 اهعفن « دوصقملاو بولطملا لاني اهب نكل دوؤك ةبقع صالحإلا ةبقع :ءاملعلا ضعب لاق (1)

 نمو «لزف اه كلاس نمو لضف اهنع لداع نم مك «ميظع اهرطخو «ديدش اهعطقو «ريثك
 :ناصالحخإ صالخإلاو « هللا ديب هلك رمألاو اهيلع هلك ةرحآلا رمأ ءانبو «ريحتم اهيف !هئات
 ةباحإو هرمأ ميظعتو هللا ىلإ برقتلا ةدارإ :لوألاف ؛رحجأ بلط صالحإو «لمع صالحإ
 نود نم ىلإ برقتلا وهو :قافنلا صالحإ هدضو «جيحصلا داقتعالا هيلع ثعابلاو «هتوعد

 نم وه سيلو هللا يف قفانملل وه يذلا دسافلا داقتعالا وه قافنلا :نيمرحلا مامإ لاقو .هللا

 .ريخلا لمعب ةرحآلا عفن ةدارإ :رجألا بلط يف صالحإلاو «تادارإلا ليبق ر
Eي يلیدلاو ا ي ت ةياحلا ينم  

 بيغرتلا يف يرذنملا هفعضو .نيكو رتملاو انش ليذ ف يمدلا هدروأ ا عو
 مهتدابع اوضحمو «رادكألا بئاوش نم مهامعأ اوصلح نيذلا :نيصلخملل ىبوط .ه :مقر

 نولذابلاو «لبحلل نولصاولا مهو :هبقع «ميعن وبأ ؛ثيدحلا يوار لاق .راهقلا كلملل
 ةبقارملا يق اوصلحأ ال مهنأل :ءاملظ ةنتف لك مهنع يلجنت .لدعلاب نومكاحلاو «لضفلل

 مهيلع هريغل نكي م «مهدوبعم ىوس امع دصقلاو رظنلا اوغطقو ءاهلك ظوظحلا نايسنو
 .نمأو ةياهح يف هنم م لب ؛ناطلس
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 ةينلاو صالخإلا ةلاسر لكونلاو ريحوتلا بانك

SSSI SEES NOS E 

N.تفرع اذإ كنأ كلذو «لمعلا عفتري مل ةدحاو تدقف  

 نإو «عفتنت مل هللا فرعت ملو قتحلا تفرع اذإو «عفتنت مل قحلا فرعت ملو هللا

 هللا تفرع نإو «عفتنت مل لمعلا صلخت ملو حلا تفرعو هللا تفرع

 تمت نإو «عفتنت م ةنسلا ىلع نكي ملو لمعلا تصلحأو قحلا تفرعو

 .عفتنت م لالح نم لكألا نكي ملو عبرألا

 ةمالعو «هل صالحإلا نيدلا ةمالع :لاق «سنأ نب عيبرلا نع -۴

 .هّللا ةيشح ملعلا

 صالحإلا ام :الكلا ىسيعل نويراوحلا لاق :لاق «ةمامت يبأ نع ٤-

 .سانلا نم دحأ هيلع هدمحي نأ بحب ال لمعلا لمعي يذلا :لاق ؟هلل

 ضرع اذإ «سانلا قح لبق هللا قحب ادبي يذلا :لاق ؟هلل حصانملا نمف :اولاق

 .ايندلا رمأ لبق هللا رمأب ادب ءةرحآلل رخآلاو ءايندلل امهدحأ ؛نارمأ هيلع

 نأ ديرت ال يذلا :حاصلا لمعلا :لاق هلظ ڏ بلاط يبا نب يلع نع -ه

 .هللا الإ دحأ هيلع كدمحي

 فیک و «یوقت عم لمع لقي ال :لاق هب د بلاط يبا نب يلع نع ٦-

 ؟!لبقتي ام لقي

 صلحأ نمل بوط :لاق «دوعسم نبا دلو ضعب نم ةزمح نع -۷

 عمست ام هرکذ هسنی مو «هانیع هارت ام هبلق لغشی ملو «هلل هءاعدو هتدابع

 .هريغ يطعأ ام هسفن نزحي ملو «هانذأ
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 ةينلاو صالخإلا ةلاسر لكوتلاو ديحوتلا باتك

 هدي يف لحرب زيزعلا دبع نب رمع رم :لاق «ديلولا نب دمحم نع -۹

 هيلع ماقف .نيعلا روحلا نم ينحوز مهللا :لوقي وهو «هب بعلي صح

 .ءاعدلا هلل تصلخأو «ىصحلا تيقلأ الأ «تنأ بطاخلا سعب :لاقف مع

 اّمَه دشا لمعلا لوبقل اونوك :لاق هل 5 بلاط يا نب يلع نع -۰

 نبا لبق متو :لوقب هللا اوغست ملأ لمعلا مكن

 ۰ ۰ .[٠ةسل] 4 2 نيَقَتُملا

 نيعأ ق نسحلا لمعلا لمعيل لحرلا نإ :لاق «ميهاربإ نع 1١-

 سانلا دنع بيعلاو تقملا هل عقيف «هللا هجو هب ديري ال لمعلا وأ «سانلا

 هللا هجو هب ديري سانلا ههركي رمألا وأ لمعلا لمعيل هنإو .ابيع نوكي ىتح

 .سانلا دنع نسحلاو '”ةقملا هل عقيف

 هللا لبقأ هللا ىلإ دبعلا لبقأ اذإ :لاق «عساو نب دمحم نع -۲

 سيق دبع نب رماع تيأر :لاق «يتللا باتع نب كلما دبع نع -۴

 . هللا هجو هب دیرُا ام :لاق ؟لضفأ تدحجو لامعألا يأ :تلقف «مونلا يق

 .ةبحلا :ةقملا )١(

 - ۹ ۔



 ةينلاو صضالخإلا ة ةلاسر o e لكوتلاو ديحوتلا باتك

 اذإو راکت راز عيحصت دنع لاف «مزاح يبا ننع ٤-

 وتفلا هتتأ ماثآلا كرت ىلع دبعلا مزع

 لاق « زیری نبال لوم نع ٥-

 زيري نيا هنآ هیلإ ترشا فرعي مو موسلا يب عفرف ءاعاتم هنم يرتشي

 .اننايدأب ال انلاومأب يرتشن ثن امنإ «جرحا :لاقف

 زازب توناح زیری نبا عم

 ءئشلا معن Ey و وفاضأ دق موق دنع وهو «مهدأ نب ب ميهاربإب

 1 .نيد ىلع ةمركت نكي م نإ ميهاربإ ابأ اي اذه

 ءاي ديلا لمعي كلا دع :لاق «ريثك يبأ نب حمم نع -۷

 “اذهب دَر ۾ ياف « نيس يف هولعحا :لاق ءهّبر ىلإ ىهتنا اذإف

 کن !نإ» :ل هللا لوسر لاق :لاق «بیبح نب ةرمّض نع -۸

 ءاش ثیخ هب اوهتنی تخ > «هنوکز یو «هنورٹکیف «هللا دابع نم دبعلا لمع نوعفری

 ام ىلع بیقر انأو «يدبع لمع ىلع ةظفح مكنآ مهبلإ يحويف «هناطلس نم هل
 نودعصيو :لاق .نيجس يف هولعجاف هلمع يل صلخي م اذه يدبع نإ .هسفن يف

 هللا ءاش ثيح هب اوهتني تح «هنورقتحيو «هنولقتسي هللا دابع نم دبعلا لمعب

 «هسفن يف ام ىلع بيقر انأو «يدبع لمع ىلع ةظفح مكنأ مهيلإ هللا يحويف

 .'(نییلع يف هولعجاو «هل هوفعاضف

 )١( دهزلا يف كرابملا نبا هجرحأ فيعض هدانسإو «لسرم ثيدح ٠١٤١ .
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 ةينلاو صالخإلا ةلاسر e ۰ لكوتلا و ديحوتلا باتک

 ين هللا دبع ليئارسإ ينب يئ ادباع ن ؛روصنم يأ نب دمحم نع ٩
 ‹لبقي الف ءامسلا ىلإ هلمع عفرت ةكئالملا تناكف «ةنس نیر پرس

 متقدص :لاق .ءافح الإ كيلإ انعفرالپم انبر كتزعو :ةكئالملا تلاقف

 ( .ناکپ فرب نآ رر

eينم لبقت دق هللا نأ ملعأ نوكأ نأل :لاق (كیبع نب ةلاضفاو  

 انتإو :لرقي هل نأل ياهي و اتدلا نم يلا و

 :By :ةدئاثأ] }2 نيقتمن إ م هللا

 ام تیام لی :لاق «يميلسلا ريثك نب ليعامإ نع ۲

 "هلل نوكي الأ لمعلا ىلع ءاقتالا :لاق ؟رذحلا

 جھ و

 ..[كل] 4 داع سخا کیا اط :ضايع نب ليضف نع -۲

 م اباوص نكي ملو اصلاح ناك اذإ لمعلا نإ :لاق .هبوصأو هصلحخأ :لاق

 .اباوص اصلاخ نوكي ىتح لبقي مل اصلاخ نكي مو اباوص ناك اذإو «لبقي

 .ةنسلا ىلع ناك اذإ :باوصلاو « هلل ناك اذإ :صلاخلاو

 نم ححرأ هرهاظ ناک نم :لاق هه بلاط يبأ نب يلع نع -۴

 لقث هرهاظ نم ححرأ هتطاب ناك نمو «ةمايقلا موي هئازيم فح هنطاب

 .ةمايقلا موي هئازيم

 كلذف هتينالع نم لضفأ ةتريرس تناك نم :لاق «ديبز نع ٤-

 تناك نمو «فصنلا كلذف هتينالع لثم هتريرس تناك نمو «لضفلا
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 ةينلاو ضالخإلا ةلاسر ٤ لکوتلاو ديحوتلا باتك

 اوقتلا اذإ ءاملعلا تناك :لاق «يرزجلا هللا ديبع نب لقعم نع ٥-

 نم هنأ :ضعب ىلإ مهضعب اهب بنك اوباغ اذإو «تاملكلا هذهب اوصاوت

 .هايند رمأ هللا هافك هترخآ رمأب متها نمو «سانلا نيبو هنیب

 يف هودعو ةينالعلا يف هلل ايو نكت ال :لاق «دعس نب لالب نع ٦-

 .ةريرسلا

 لأ اوملعا !نيرتتسملا رشعم اي :لاق «زيزعلا دبع نب رمع نع -۷

 @ نعجه كَررف :ىلاعت لاق «ةحضاف ةلأسم هللا دنع

 [۹ ۹۲-٣ :رجحلا] 4 @ نولي اوثاک اًمع

 رهظت «نيناسل اذو نيهحو اذ نكت ال :لاق دعس نب لالب نع -۸

 ۰ ٍ .رجاف كبلقو ‹كودمحيل سانلل

 لاقف «لحر بحتناف ءاموي نسحلا ظعو :لاق «عيبرلا نع -۹

 .اذهب تدرأ ام ةمايقلا موي هللا كنلأسيل :نسحلا

 نم هعنمأ ؛هافحأ لمعلا ريخ : :لاق «ضايع نب ليضف نع —

 .ءايرلا نم هدعبأو ‹ناطيشلا

 باط نمل ىبوط» :4 هللا لوسر لاق :لاق «يرصملا بكر نع ١-
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 ةينلاو صالخإلا ةلاسر لكوتلاواديحوتلا بانك
3 

 ./«هرش سانلا نع لزعو «ةتینالع تَّمْرَكو «هئریرس تَحلَصو ءب

 لوقي هتعمسق «يکب الح اذٳ لئاو وبا ناک :لاق «مصاع نع -۲

 الوط فعت ىنع فعت نإ بر «نع فعا بر «نمحرا بر :دجس اذإ

 .لعفي م «هاري دحأو يكبي نأ ىلع ايندلا هل تلعح ولو « ىلكثلا جيشن

 كا مرم نب ىسيع نأ تثدح :لاق «فاسي نب لاله نع -۳

 هیتفش حسو «نهدب هتي نهدیلف مكدحأ موص موي ناک اذإ :لوقی ناک

 نم هفخيلف هنيميب ايش ىطعأ اذإو «مئاصب سيل هنأ سانلا ىري تح

 مسقي امك ءانثلا مسقي هللا نإف «هرتس هيلع قليلف هتيب يف یلص اذإو «هلاش

 ۰ .قزرلا

 ةباخصلا يمجعم يف عناق نباو يوغبلا هاور 1٦٤١/٤: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق )١(

 ۰ هل فرعت ال لوهجم :هدنم نبا :لاقو .ال ما. يبلا نم بكر عمسأ يردأ ال :يوغبلا لاقو

 يق ظفاحلا لاق .فيعض انسب سنأ ثيدح نم ٥٤/۲(( رصتخملا) رازبلا هاورو ةبحص

 ثيدح هل يدنك :هيق ربلا دبع نبا لاقو ةبحص هل :يرودلا سابع لاق ٤/۲ ٤١: ةباصإلا

 :ظفاحلا لاق .مهيف هركذ ىلع اوعجأ دقو ةباحصلا يق روهشع. وه سيلو بادآلا يف نسح

 خيراتلا يق يراخبلا هجرحخأ .هظفل نسح هنأب ربلا دبع نبا دارم فضيعض هثيدح دانسإ

 يف نابح نبا لاق ۷١/١. ريبكلا يناربطلاو نيهاش نباو يدروابلاو يوغبلاو ۳

 يمليدلا هجرحأو :تلق .هيلع دمتعي ال هداتسإ نأ الإ ةبحص هل لاقي ١١١/١: تاقثلا

 ٠٠١/۳: بيغرتلا يف يرذنملا لاقو ٠٠٠/١ باهنشلا يق يعاضقلاو ٠٤٦/۲ سودرفلا

 حيصنو يناربطلا هاور :۲۲۹/۱۰ عمجملا يف يمشيملا لاقو ,تاقث حيصن يبأ ىلإ هتاور

 .تاقث هلاجر ةيقبو هفرعأ ملو بكر نع يسنعلا
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 ةينلاو صالخإلا ةلاسر لكوتلاو ديحونلا بانك

 «رسلاب ةينالعلا نم ةينالعلاب كلمأ رسلا :لاق «مزاح يبأ نع ٤-

 .لعفلاو لوقلا نم لوقلاب كلم لعفلاو

 ناک دق :لاقف «نسحلا بنح ىلإ لحجر یکب :لاق ءرمعم نع ٣-
 .هب ملعی امف هبحاص بنح ىلإ يكيي مهدحأ

 لحرلا ناك ًالاجر تكر دأ دقل :لاق «عساو نب دمحم نع ۴٦-

 نم هدح تحت ام لب دق «دحاو داسو یلع هتأرما سرو هسأر نوکی

 يف مقي مهدحأ ناک الاجر تكر دأ دقل هللاو .هتأرما هب رعشت ال هعومد

 .هبنح لإ يذلا رعشي ال هدخ ىلع هعومد ليستف « فصلا

 امو «ةنس نيرشع دبعتي لحرلا ناك نإ :لاق «حايتلا يبأ نع -۷

 8 .هراج هب ملعی

 ٠ «رمع ي ّربلا فرعي ال ناك :لاق هللا دبع نب هللا ديبع نع -۸

 .المع وأ الوقٌي یقح ت رمع نبا الو

 ملعي ام ةنس نيرشع دبعتيل لحرلا ناك نإ :لاق «نسحلا نع -۹

 دقو ‹«حبصيف «ةليل ضعب وأ ةليل يلصي مكدحأ لعلو :دامح لاق .هراح هب

 ۰ .هراج ىلع لاط

 وأ «موقلا هيلإ عمتجيل لحرلا ناك نإ :لاق «نسحلا نع ٠ ٤١-

 م ءاهدريف ءيجت مت ءاهدريف هتربع لحرلا ءيجتف «نوركاذتي «نوعمتجي
 .ماق بلغي نأ يشح اذإف ءاهدريف ءيجب
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 ةينلاو صالخإلا ةلاسز لکوتلاو ديحوتلا تباتک

 هنأ ليلسلا يبأ نع لحر ينربحأ :لاق «كرابملا نب هللا دبع نع -۲

 .كحضلا ىلإ هفرصيف ءاكبلا هيتأيف ءًأرقي وأ ثدحي ناك

 .همكل :لاق وأ «رمع هزکلف نزاحتی هنأک 2 رمع دنع

 ‹لحر هسلجم يق سفنتف «ظعو وأ اموي ثدح هنأ ؛نسحلا نع ٤-

 .تکله هللا ریغل ناک نإو ‹كاسفن ترهش دقف هلل ناک نإ :نسحملا لاقف

 يلصيف روَرلا هدنع نوكيل لحجرلا ناك نإ :لاق «نسحلا نع ٥-
 .هروز اهب ملعي ام ليللا نم ةريثكلا وأ ةليوطلا ةالصلا

 اهيف ولخي ءةعاسلا هل نوكتل لحرلا ناك نإ :لاق «نسحلا نع - ٦

 يق وه :اولوقف ينبلطي دحأ ءاح نإ :لوقيف «هلهأ يصويف « يلصيف

 .هل ةحجاح

 نانس يبأ نب ناسحل ناك :لاق «هللاإ دبع يبأ نمؤملا دبع نع -۷

 ر اذإ :لوقيو «بابلا ىلع

 امالغ دعصيو «هباسح رشنيو باسحلا

 م . ينربحخاف يندیری هنآ یرت لبقأ كق
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 ةينلاو صالخإلا | دلاسو لكوتلاو دنحوتلا بانك

 .باسحلا ىلع هنأك سلجيف مالغلا هربخأ لحر ءاح .اذإف «يلصيف موقي

 ناک :لاق «يبأ ينربحأ :لاق «ىسيع نب هللا دبع دمحم يبأ نع -۸

 ىكب كلام ملكت اذإف «رانيد نب كلام دجسم رضحي نانس يبأ نب ناسح

 .توص هل عمسي ال «هیدي نیب ام لیسی تح ناسح

 يبأ نب ناسح ىرتشا اعر :لاق ءدارزلا هللا دبع نب دمحم نع -۹

 الو «مهيلإ فرعتي ال مث ءًأعيج مهقتعي مث «هلايعو لحرلا تيب لهأ نانس

 .وه نم مهملعي

 عساو نب دمحم تبحص :لاق «راسي نب ىسوم بيطلا يبأ نع - ٠

 هسأرب ئموي اسلاج لمحا ق يلصي عمجأ ليللا ناكف ؛ةرصبلا ىلإ ةكم نم

 .هل نطفي ال تح هتوص عفریو هفلخ نوکی نأ يداحلا رمأي ناكو ءءاعإ

 تس نيرشع يكييل لجرلا ناك لإ : :لاق «عساو نب دمحم نع -۱

 .هب ملعت ام هتأرما هعمو

 تاذ زیزعلا دبع نب رمع ملکت :لاق «نارهم نب نومیم نع -۲

 ىلإ رظنف «ةنسح ةظعومو قطنم هل حتفف «هناوحخإ نم طهر هدنعو موي

 ريمأ اي :هل تلقف «هقطنم عطقف «هتعمد فذحي وهو هئاسلج نم لحر

 .هغلب وأ هعم” نم ىلع هللا نمي نأ وحرأ ينإف كقطنم يف ضما !نينمؤملا

 .لوقلا نم نمؤملاب ىلوأ لاّعفلاو «ةنتف لوقلا يف نإف «ينع كيلإ :لاق
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 ةينلاو صالخإلا ةلاسر لكوتلاو ديحوتلا باتك

 رجڄمتج وه ول مارا نع 1 ر نأ | ا اذإ ن ر اوناک :لاق « | -

 .هدنع ام سخا

 دمحف « طح ٠ زيزعلا دبع نب ريع نأ ؛یحم نی رسا ی 4

 لا علص مکترخآ اوحلصأ !سانلا اهيأ اي :لاق مغ ةربكلا ةتقنح م هللا

 ادبع نإ هللاو .مكتينالع مكل هللا حلصي مكر ارس اوحلصأو «مكايند مكل

 .توملا يق هل قرعل تام دق الإ هل بأ مدآ نيبو هنيب سيل

 كلذ يف قرع هل يأ «مركلا ف قرع لاقي امك توملا يف هل قرعمل :هلوقو

 .ةلاع ال

 :اولاقف يي دمحم باحصأ يل عمتحا :لاق ءةيلاعلا أ نع ه۵

 نم ىلع كباوث هللا لعجيف هللا ريغ هب ديرت المع ىلمعت ال !ةيلاعلا ابأ اي

 تلكوت نم ىلإ هللا كلكيف هللا ريغ ىلع لكتت ال !ةيلاعلا ابأ ايو «تدرأ

 املف ةميلو ىلإ يعد هلظ باطلا نب رمع نأ ؛زيريم نبا نع ٦-

 ريمأ اي م :هل ليق .ماعطلا اذه رضحأ م ينأ تددو :لاق «جرخو لكأ

 .ءاير الإ هلمعي مل مكبحاص نظأ ينإ :لاق .؟نيتمولا
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 ةينلاو صالخإلا ةلاسر رخآ
 نيلاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا متاخ دمحم انيبن ىلع هتاولصو
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 هل قيدصلا ركب ابأ عم هنأ ؛طسوأ نب ليعامسإ نب طسوأ نع ١-

 لوأ ماع لئ هللا لوسر انيف ماق :ةنسب يب هللا لوسر ضبق ام دعب لوقي

 ؛ قدصلاب مکیلع» :لاق مت هللا هحر ركب وبأ یکب مت :لاق .اذه يماقم

 «رانلا يفاامهو ءروجفلا عم هنإف ؛بذكلاو مكايإو ءةنجلا يف امو «ربلا عم هناإف

 الو ةافعلا نسم ريح نيقلا دعب نيش دحأ تؤي لهنا ؛ةافاعلا لا اولسو

 ٠ اناوخإ هللا دابع اونوکو «اودساحت الو «اوربادت الو ءاوعطاقت

 نسلج نم موق ل هللا لوسر ناک ام لق :لاق 4ط رمع نبا نع ٣-

 لوحي ام كتيشخ نم انل مسقا مهللا» :هباحصأل تاوعدلا ءالؤھب وعدي یح

 هب نوهت ام نیقيلا نمو «كتنج هب انغلبت ام كتعاط نمو «كتيصعم نيبو انني

 ءانم ثراولا هلعجاو ءانتييحأ ام انراصبأو انعامأب انعتمو «ايندلابئاصم انيلع

 يف انتبیصم لعجت الو ءاناداع نم ىلع انرصناو ءانملظ نم لع انرا لعجاو

 ال نم انيلع طلست الو ءانملع غلبم الو ءانمه ربكأ ايندلا لعجت الو «ءاننيد
)۲( 

 ایه رپ .

 )١( بدألا يف يراخبلاو ه/١دنسملا ىف دمحأ هجراحأ ١/ ۲٠١۲ننسلا يف ةحام نباو ۲/٠٠٠٠

 مكاحلاو ١ ةراتخملا يق ءايضلا هححسصو «يهذلا هيلع هرقأو هححصو ٠١١/١.

 يئاسنلاو .نسح :لاقو ٥۲۸/١ يذمرتلا هاور :۷4۲/۲ ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق (۲)
 رقأ :تلق .يراحخبلا طرش ىلع حيحص :لاقو ۸/1 مکاحلاو ۰ ١/١ ةليللاو مويلا يق

~ 
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 نيقيلا ةلاسر لكوتلاو ديحوتلا تانک

 هذه لوأ اجن» :ٍيي هللا لوسر لاق :لاق هل ص أ نب ورمع نع ٣-

 ااو لخبلاب ةمألا هذه رخآ كلهيو «دهزلاو نيقيلاب ةمألا

 ہهف نتف ف للا ا رر ا :رنعو بهفلا لسفاغ

 رع نمو ؛مکحلا عن دارش فرع معلا لمج رسف نمو «ملعلا اَمُح رّسف

 .ساّلا يف شاعو «هرمأ يف طرف ملو ملح مکحلا عت ارش

 شرا ف لزن ام :لاق «خايشألا نع مرم يبأ نب ركب يأ نع

 .ملحلا نم لق َءيش سانلا نيب َمسُف الو ‹ نيقيلا نم لق َءيش

 هللا :ل طض ركب يبأ ءاعد نم ناك :لاق «يندملا ديزي يبأ نع ٦-

 .ةّينو ةافاعمو انيقيو اناعإ يل بَ

 ٠ ىتح نآرقلا اوُملَعَت امك نيقيلا اوُملعت :لاق «نادعم نب دلاح نع -۷

 .هملعتأ ینإف هوفرعت

 ساّيكألا مون اّدّبَح اي :لوقي ناك هنأ ؛هظ ءادردلا يبأ نع -۸
 ا ےس e رور 2

 نم رب نم ةرذ لاقثملو ؟مهمايصو ىقمحلا رهس نوبيعي فيك !مهراطفإو

 .نيرتعملا نم ةدابع لابحلا لاثمأ نم مظعأو حَحرأو لضفأ نيقيو ىّوقت بحاص

a: 

 لاق .ثيدحلل هحيحصت ىلع مكاحلا يهذلا رقأو «ثيدحلل هنيسحت ىلع يذمرتلا يوونلا
 .حيحص ال نسح هلجأل ثيدحلاف «هوفعض «رحز نب هللا ديبع هيف :رانملا بحاص

 .لمألا رصق ةلاسر نم ٠١ :مقر ثيدحلا يف هجيرخت رظنا )١(

“AY - 



 نيقيلا ةلاصر ا ____ ىلكوتلاو ديحوتلا باتك

 يتمُأ ىلع فاح ام» 4ک هلا لوسر لاق :لاق هل ةريره يأ نع 4

 ۰ .(نيقيلا فغَص الإ

eىلع :بعش عبرأ ىلع نيقيلا :لاق هظ  

 نمف ؛نيلرألا ةكسو ةةربعلا ةظعومو «ةمكحلا ِلیوأتو ءةنطفلا ة

 فرع نمو «ةربعلا قرع ةمكحلا لوأت نمو «ةمكحلا لوأت ةنطفلا سا
 e . .نيلوألا يت ناك اغأكف ةربعلا

 8 مهل نويراوحلا دقف :لاق «ينَرْلا هللا دبع نب رکی ا

 لإ اوهتنا املف «هنوبلطي اوقلطناف «رحبلا وحن هحجوت :مه ليقف القا

 «ىرحخأ هعضيو «ةرم جول هعفري يالا ىلع يشع لبقآ يق وه اذإ ؛رحبلا

 هل: اقف ا یهتنا تح ؛هفصلب رُو هفصنب رک

 ىرحألا حيل بهذ . عاملا ق هيلحجر یدحإ عضوف لاق ؟لا

 مدآ نبال نأ ول !ناعبإلا ريصق اي كدي ينرأ :لاق !هلا ي ي تقرغا :لاقف

 .ءاملا ىلع ا ةريعش رق نیقيلا نم

 لمعلاب مامتهالا :لاقي ناك :لاق «يلهابلا يرّسلا يأ نع -

 :تلق .تاقث هلاجرو o۹۸ طس وألا ق يناريطلا هاور ١: ۰۷/۱ عمحا ق يمتيملا لاق 0)

 يف يزورملاو ۹٤/٤ سودرفلا يف يمليدلاو ۳٠/١ ناعبإلا بعش يق يقهيبلا هجرحلأو
 .1۹4/۲ ةالصلا ردق ميظعت
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 مزحلاو «مزحلا ثروت ةربعلاو «ةربعلا ثروت ةركفلاو «ةركفلا ٹرو

 ٹروی قغلاو «ىنغلا ثروي نيقيلاو « نيقيلا ثروي مزعلاو «مزعلا ثروي

 .ءاقللا ثروي بحلاو «بحلا

 هذه يف اوز م سانلا نإ» :ك هللا لوسر لاق :لاق «نسحلا نع -۴

 قدص :نسحلا لاق.( هللا اهولاسف «ةيفاعلاو نيقيلا نم اًريخ ايندلا

 نيقيلابو «رانلا نم بره نيقيلابو «ةنحجلا تبلط نيقيلاب ك هللا لوسر

 دق «ريثك ريح هللا ةافاعم ينو «قحلا ىلع ربص نيقيلابو «ضئارفلا تيدأ

 .اوتوافت ءالبلا لزن اذإف «ةيفاعلا يف نوبراقتي مهانيأر هللاو

 ىلع ربّصلا نإ !ينب اي :هنبال نامقل لاق :لاق «ةداتق نع ٤-

 ةدابعلا لامكو «ةياغو الامک لمع لکل نِإو «نيقيلا نسح نم هراكلا

 ۰ .نيقيلاو ع رولا

 امزح كلأسأ ينإ ممل :وعدي ناک هنا ؛سبلحب نب سنوي نع ٥-

 ين اًربو «ىدُه يف اطاشنو «نيقي يف اناعإو «نيد يف ةوقو «نيل يف
 .لالح نم ًابسکو «ةماقتسا

 الإ اًمهنيقي قح رانلاو ةنحلاب دبع نقيأ ام :لاق «نسحلا نع ٦-
 .توملا هيتأي ىتح دصتقاو «ماقتساو لذو «لحجوو عشحخ

 )١( دهزلا يف كرابملا نبا هجرخأ «لسرم ثيدح ٠۹١/١ ىرغصلا ننسلا يف يقهيبلاو ۲٠٦/١
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 لكوتلاو رديحوتلا ب باتک

NYاميف بلاغ نب هللا دابع لحجر ىأر :لاق «بيبح نب ةريغلا نع  

 ام ىلإ :لاق .عينصلا ريح ا سارف ابا اي :لاق «مئانلا یری

 .دجهلا لوطو «نيقيلا نسحب :لاق :لاق .ةنجلا ل :لاق ؟ترص

 ناميلسو «يشَعْرْل ةفيذح عمتجا :لاق «ىسيع نب ىسوم نع -۸

 «تكاض ناميلسو «قغلاو رقفلا اوركاذتف «طابسأ نب فسويو «صاّوخلا

 نم ٌاَدَسو هرتسي بولو « هنکي تیب هل ناک نم ينغلا :مهضعب لاقف

 Es :مهضعب لاقو .ايندلا لوضف نع هفكي شيع

 ۰ عماوج تیر :ل م «ىكبف ؟بويا ابا اي تنُأ لوقت ام :نامیلسل ليقف

 نم ؛ىفغلا قح «طونقلا يث رشلا عماوج تيأرو «لكو تلا يف ىنغلا

 . همسقو هاياطع نمو ءًالکوت هتفرعم نمو ءًانیقي هانغ نم هبلق هللا نکس

 ىكبف «أزوُعُم حبصأو ًايواط ىسمأ نإو «ىنغلا قح يفغلا كاذف ءاضر

 .همالك نم اعيم موقلا

 ٠«:رسحا] 4 فَلَا كيتي یت تح كبر دُبَعآَو ظ :ماس نع -۹

 .توملا :لاق

 ىلع ةفآلا لحدت نيقيلا فعَض نم :ءامكحلا ضعب لاق ٠-

 قدصبو «داهتجالاو دحلا نوكي ةبلاطملا قدصو نيقيلا ةوقبو ءنيديرلا

 .تاوهشلا نع سفنلا ولست رذحلاو فوخلا

 رش :هنکی (۱)
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 لکوتناو ديحوتلا ج باتک

٠ mMمرتب ال ياسارخلا ءاظع ناک :لاق «يلدحلا ملسم نب سيق نع  

 تاَبيصُم انيلع نره ؛ تح كب ًانيقي انل بَ منهل :لوقی تح هبسلج نم

 اذه نم انا الو ءانیلع اتل بنک ام الإ اہیصی ال ہن

 مركلا» 4ل هللا لوسر لاق :لاق «ريثك يأ نب یجب نع - -۲

 .(ىنغلا نيقيلاو «عضاوتلا فرشلاو «ىوقتلا

 ءاضرلاو نيقيلا يف جرفلاو حورلا نإ :لاق هل هللا دبع نع ٣۳-

 .طحخسلاو كشلا نم نزحلاو مغلا نإو

 ٤- روكبش ينيقي نأ مكدهشأ :لاق «راثيد نب كلام نع `

~oلاق «للحر نع ةديبع نب رماع نع : 

 :لوقي هتعمسف «فنحألا هنظأ لحجر يفلح اذإف «ليللا

 .ايندلا تاّبيصُم يلع هب نوهت

 كلأسأ ينإ مهللا» :لوقي ناك يئ يبلا نأ ؛ةبتع نب ءالعلا نع ١-

 نم ينضرو «يل هتمسق اقزر ينعم ال هنأ ملعأ ىح انيقيو «يبلق هب رشابت اناغإ
 . يل تمسق اب ةشيعملا

 السرم نيقيلا باتك يف ايندلا يأ نبا هاور ۲١۲۸/١: ءايحإلا جیرخت يف يقارعلا لاق )۱(

 :دانسإلا حيحص :لاقو ةرمس ةياور نم هلوأ ٠۷۷/۲ مكاحلا دنسأو

 .ليللاب رصبي ال يذلا روكبشلاب ينعي ۳٠۲/۲ ةيلحلا يف ءاج (۲)

 يت رازبلا دنع رمع نبا نع الوصوم ءاجو «هجرخ نم ىلع فقأ م «لسرم ثيدح (۳)
 ت
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 _لكوتلاو ديحوتلا باتك

 کشو: ‹« يرصب د رولو يلف نقيا ءيدسح ي ءافشل لمجاق

 رو الو عو ريغ ء ًقزر

 و لاق ءا دبع نب نوع نع ۸

 ن ااو ن لا «ةقيقح اهنم ةقيقح لكلو «قئاقح ٌعَّس

 اا ا ؛عرولاو ءركفتلاو «لمعلاو «ىدهلاو

 ةقيقح و «ةريصبلا دملا ةقيقح ةقيقحو «ناعبإلا ةفرعملا ةقيقحو «ةعاطلا ةفاحللا

 .فافعلا عرولا ةقيقحو «ةنطفلا ركفتلا ةقيقحو «ةينلا لمعلا

 مدآ نأ :بتكلا ضعب يف تدحجو :لاق «دلاخ نب نوع نع -۹

 كلأسأ ينإ مهللا :لاق مث «نيتعكر يناميلا نكر لا بناح ىلإ عكر اكل
 تبتك ام الإ ينبيصي نل هنأ ملعأ ىح اقداص انيقيو «يبلق هب رشابت اناعإ

 يج
 - تاملكلا ءالؤهب وعدي ناك ي هللا لوسر نأ :ظفلب ٤٤۳١/۲( رصتخملا) .دنئسملا

 ءيل تبتك ام الإ ينبيصي الأ ملعأ تح «يبلق رشابي اناعإ كلأسأ مهللا :لاق هبسحأ

 يدهم وبأ هيفو ۱۸١/٠١: عمحلا يف يمثيملا لاق .يل تمسق اب ةشيعملا نم ينضرو

 .ثيدحلا يي فيعض وهو نانس نب ديعس

 .طقاسلا توص وأ ةدحملا عم ةطقسلا :ةبحلولا )١(
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 لكوتلاو ديحوتلا باتك

IS TT 

 نأ يلع قح هنإ !مدآ اي :هيلإ كك هللا ىحوأف .يل تمسق اع يضرو «يل

 هركي ام هتيحنو بحي ام هتيطعأ الإ ءاَعَذلا اذه كتيرذ نم حا مرلي ال

 .ةمكح ُةفوَح تألمو «هينيع نيب نم َرقفلاو ايندلا لمأ تعزنو

 ٌعاًطتسي ال لمعلا !ئب اي :هنبال نامقل لاق :لاق««نسحلا نع ٠-

 :هنبال نامقل لاقو :لاق .هلمع فعلي هئيقي فعغضي نمو «نيقيلاب الإ

 ‹«ةحيصنلا و نيقيلاب هْبلغاف ةبيرلاو كشلا لبق نم ناطيشلا كءاح اذإ !ينب اي

 اذإو «ةمايقلاو ربقلا ركذب هبلغاف ةماسلاو لّسكلا لبق ة نم كءاج اذإو

 .ةكورتمو ةقراَفُم ايندلا نأ هربحأف ةبهرلاو ةبغرلا لبق نم كاج

 یفکو ؛ًاظعاو تولاب یک :لاق هل ا رساي نب رامع نع -۱
 الغش ةدابعلاب ىفكو «ىنغ نيقيلاب

 طحخسب سانلا يضر ال نأ نيقيلا :لاق هل طظ دوعسم نبا نع -۲

 ك هللا كتؤي مل ام ىلع ادحأ ملت الو هللا قزر ىلع ادحأ دمحت الو هللا

 هللا نإف «هراک ةيهارك هدري الو «صیرح صرح هقوسي ال قزرلا ناف

 نيقيلا يت جرفلاو حّوُرلا لعج هملحو هملعو هطسقب ىلاعتو كرابت
 .طخسلاو كشلا يف نزحلاو محلا لعجو ءاضرلاو

 يف مزحو «نيد يف ةوق :ملسملا تامالع نم :لاق «نسحلا نع -۴

 «قح يت ءاطعإو «قفر يت سيكو «ملع يق مْلحو «نيقي يف ناعإو «نيل

 «ةحيصن اهعم ةعاطو «ةردق يف ناسحإو «ةقاف يف لمحتو «ىنغ يف دصقو
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 الو ءهتبغر هیدرت ال «ةدش يف ربصو «دهحج يف ففعتو «ةبغر يف عروتو
 ا

 د و هاوه لیع الو حرف هبلغی الو «هرصب هقبسی الو «هناسل هردبی

 تن هب رصقت الو «هصرح عکس الو ؛هنطب هحضف

e مدآ نبا اي :لاق «نسحلا نع! -٤ 

 .كاك هللا دي يف ام كنم قوا كدي يف اع

 لاقي ءًارایخ نیعباتلا نم لحر ناک :لاق «سیق نب ورع نع ٣-

 :اهيف اذإف رظف «يلصي مئاق وهو ةرص هيلع تعقو «مشعألا ديز هل
 ‹«نيعئاطلا لمعو «نينقوملا قدصو «نيقداصلا نيقي كلأسأ ينإ مهللا

 ‹«نيتبخملا ةبانإو «نيدباعلا ع وشحخو «نيعشاخلا ةدابعو «نيلماعلا فوحخو

 .نيقوزرملا ءايحألاب كتمحرب اقاحلإو «نيبينملا تابحإو

 لوقي دعس نب لالب تعم :لاق «نمهحرلا دبع نب كاحضلا نع ٠-

 «لاّوط مايأل راصق مايأ ف نولمعت مكنأ اوملعا !نمرلا دبع :هتظعوم ين

 ۾ نمو «دلُحو ميعن رادل بّصَكو نزح رادو «ماقم رادل لور راد ف
 .ىنعتي الف نيقيلا يت لمعي

 ال موق انأکو «نولقعی ال موق انأک :لاق دعس نب لالب نع -۷

 .نونقوي

 هب هللا مکلکو ام اما !نمحرلا دبع :لاق دعس نب لالب نع ۸

 هدابع هللا تعن اذكه ام «هنوبلطتف هب مکل لفت امن امأو «هنوعیضتف
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 نيقيلا ةلاسر لكوتلاو ريحا تانک

 امكف «هل متقلخ امع “ةو ءايندلا بلط يف لوقع اووذ «نينقوملا

 باذع نم اوقفشأ كلذكف ؛ ك هللا ةعاط نم نودؤت ام هللا ةر نوحرت

 نک هللا ىصاعم نم نوکهتنت اع هللا

 !دحاولا دبع اي :يل لاقف «هنم تّوَلدف «هملكأ ىقح اوفق :يباحصأل تلقف

 اطئاح ايندلا تاوهش نيبو كنيب لعحاف ؛نيقيلا ملع ملعت نأ تببحأ نإ

 يشمت ءيش يأب :ظكا ىسيعل ليق :لاق «ضايع نب ليضف نع - ٠

 امك انقيأو تنمآ امك انآ انإف :اولاق .نيقيلاو نامبإلاب :لاق ؟ءاملا
  ۳3ر ۴ « ر ٤ ٠

 مهءاجف هعم اوشمف :لاق .اذإ اوشماف :لاق «تنقيأ

 جا غب :اولاق 6 چ ا

 ا: :لاقف ‹ یصح وأ ردم ا قو عا دب ىدحإ

 .ءاوس يدنع امهنإف :لاق .بهذلا اذه :اولاق ؟مكبولق

 و ٠ اط نب يلع لاق :لاق ‹يعوبريلا رعسم نب كح نع س

اصأ عبرأ :لاق ؟نيقيلاو ناعإلا نيب مک : : يلع نب نسحلل
 ا کک :لاق .عب

 ب تقدصو كنذأ اتع ام ناعالاو «كنيع هتأر ام نيقبلا :لاق ؟نيب

FTFا حالا تافل رھا  

 - ۰ ۔



Eلوقیو : 

 لکونلاو د ريحولا بانک

 ءا اه ءاعدلا رثکی لحر ناک :لاق ديوس ني اقاحسإ نع

 ٠ ينارنب نمو قابطلا تاو امسلا قلح نمو ينإ

 اسل الو توعد اذإ ي ادي كرحتامووعدأ

€ 8 $ 8 @ # $ 

 نيقيلا ةلاسر رخآ

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا متاخ دمحم انيبن ىلع هتاولصو

 -۹1 ۔







E 



 هتوم لبق ي هللا لوسر تعم :لاق ب هللا دبع نب رباح نع 1

 ق لاب نظلا نسحب وهو الإ مكذحأ نومي ل» :لوقي « ثالث

 لإ يدق هلك عقسألا نب لاو يل لاق :لاق ؛رضنا نا نات نع
 وهو هيلع لخدف هتدقف :لاق,. لهب ال هلآ يتغلب دق هنإف ؛دوسألا نب دیری (

 «هودانف :هودا لاق“ هلتع بهذ دفو هجو دق لیقت هناا :هل تلقف ٠

 دق ةلثاو نأ عم ام هلقع نم هللا ىقبأف :لاق .كوحأ ةلاو اذه ١ اقف

llفک, تذحأف «دیرب ام تفرعف ءاهب سمتلی لعجف هدي دمف  

 ا

 “ت ال يآ :للاب نظلا نسحب . YN ت او ا ٹییدح ( ٠
 هنأ نظي نأب ىلاعت هتلاب نظلا نسح يهو ةلاحلا هذه يف الإ لاوحألا نم لاح يت مكدحأ ٠

 ll. TEES. OD ؛هنغ وفعيو هح ري
 .!نظلا نسحف «ةيبلقلا رئابكلا نم ناك مث نمو لاضفإلاو ةمحرلا يراحجب قييضت وهو طونقلا

 ىلع اوتو نأ نهن :ييظلا لاق «هبر ىلع همودقل نمؤملا هدوزت ام نسحأ ءاجرلا مظعو

 وهو تولا تاويل نظلا نسحب رمألا :دارملا ا لب «رودقع سیل كلذو نظلا نيسح ةلاح 8 ٤
 هتوم لبق هلاق اذهو «٠.٠:درسع د 4 ج نوُملَسش منا الا ومت الو $ هرمظنو .هیلع کک

 , يهنلا :دارملا لب «رودقم ريغ وه ذإ دارم ريغ هنكل تولا نع عقو ناو يهن
ِ 
 لاو تالش

 فل يضفللا حاصلا لمعلا ىلع ثحلا دافأو عوشخلا كرت نع لب نظلا ءوس ر

 ٨۸۹/٦: ضيفلا .ىلاعت هللا حور يئ ءاجرلا قيقحتو وفعلا ليمأت ىلع هيينتلاو نظلا نسح 4

Eدنعو «ممل هباصأ لاقيف هيلإ دوعيو هلقع دقفي هنأ تح ديدشلا  

 .هب لزت الأ نأ ف وپ وی
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 هللا نظلا نسح ةلاسر لکوتلاو دیحوتلا بانک

 هردص ىلع ةرمو ههحجو ىلع ةرم اهعضي لعجف ءو هللا لوسر نم ةلثاو
 كنظ فيك هنع كلأسأ ءيش نع ينريخت الأ :ةلثاو لاق ..هيف ىلع ةرمو

 ك هللا ةر وجر ينكلو يتكله ىلع تيفشأو يبونذ ينترتعإ :لاق ؟هلاب
 هللا لوسر تعم «ربكأ هللا :لاق «هریبکتب تیبلا لها ربکو ةلثاو ربکف :لاق

 .'«ءاش ام ناظ نظيلف يب يدبع نظ دنع انأ :ىلاعت هللا لوقي» :لوقي

  انأ :قبك هللا لوقي» :لل هللا لوسر لاق :لاق هل ةريره يبأ نع -۳

 «ينرک ذی ثیح هعم انأو يب يدبع نظ دنع

 رهو الإ مكدحأ نتومي ال» :5 هللا لوسر لاق :لاق 4ظ رباح نع ٤-

 قق لاب مهل ءوس مهادرأ دق اموق ناف ؛ق لاب نظلا نيسم

 د مقل

 ([۲۲:تلصن] | 4 نیرسحلآ

 ةئام هلل نإ» :4 هللا لوسر لاق :لاق هلظ د يسرافلا ناملس نع ٠٥-

e,ا ا ر  

 A ا 7 نابم نی هححصو 9/۲ بعشلا ا ي يته هلرطب هجرحآ 0)

 کک .يهدلا هيلع هرقأو_

 ۰ e و يراحبلا هجرحأ «حیحص ٹیدح (۲)

 هذهف ځا .. .مهادرآ دق اموق ناف :هلوق نود ۲۱۰۸/٤ ملسم هجرحآ «حیحص ثیدح (۳)

 ۲٤۱/۳. ودنا ي يیورقلاو ۰ ٠/٣ ده دنع يه فيعض اهدانسإ ةداير

۰ dg Se 

 -۔ ۹٩-



 هللاد نظلا نسح ةلاسر لکوتناو ديحوتلا باتك

 يي رانيد نب كلام تیر :لاق «يعطقلا مزح يحخأ ليهس نع +۷

 تمدق :لاقف ؟ڭک هللا یلع هب تْمدَق اذاع !ىحمي ابأ اي :تلقف «يمانم

 .هللاب نظلا نمسح ين اهاح «ةريثک بونذب

 يمانم يٿ ًابشوح تيار :لاق هللا هحر ديز نب دحاولا دبع نع -۸

 ؟هب رمأت ام :تلقف .هللا وفعب انوجن :لاق ؟مکلاح فیک !رشب ابا اپ تلقف

 .اريخ امهب ىفكف ؛كك كالوع. نظلا نسحو ركذلا سلاجع. كيلع :لاق

 ۲۸۵/٤ مکاحلاو ۳۹۹/۲ نابح نبا هححصو ۲۹۷/٤ دواد وبأو ۲۷۹/۲ دما هجرحا (۱)
 هفعض ىلع فطعي هنأ نظيف «هتدابع نسح ةلهح نم هب هنظ نسح يأ :ةدابعلا نسح نم

 نعم نا لمتحیو «هریغب ال هب هلامآ قلعیف هحفص لیمجب هبنذ رفغیو هرض فشکیو هرقفو
 املك و ءاهلبقي هنأب هنظ نسح هبر ةدابع ب بدألانسحأ املك هنأ ؛ةدابعلا نيسح نم

 هر ةمدح يث هبدأ نسحب ال نمو ءاهللز نع هوفع ين هنظ نسح اهلعفل يفوت دهاش
 ء:رطفإ 4 ج رو هرعلا هاب مڪترع الو ط :یلاعت لاق «رورغم وهو« نظلا سج 2

 هقزر نامض يف هديسب نظلا ءيسيو لوبقلا لمؤيو «بدأ ريغب ةدابع ةروصب ا ر
 ءيسيو هريغ ىلإ عزفيف دئادشلا يف هب نظلا سیو ههل رغ نم هلايو يلع

 هلخب يق هل بيجتسيف « هناطيشو هودع نظ ققحيو «هتعاط يق قفني الف قلخلا ق هب نظلا

 يف «فوخلاو ءاجرلا ثعاب نوكيف فوخلا ماقم ةظحالم عم نكل بوبحم بولطم وهف
 مث ىلوأ فوخلاف الإو ركملا نم نمأ الو «ىلوأ ءاجرلاف الإو طونقلا بلغي م نإ يأ نرق
 .ءاجرلا هقح يف لوألاف رضتحما اميس ال ضيرملاامأ ؛حيحصلا يف هلك اذه

 .٠ه1/۲٦1 ضيفلا
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 هللاد نظلا نسح ةلاسر لكوتلاو ديحوتلا باتك

 «يمانم يق حلاص نب نسحلا تيأر :لاق «فيس نب رامع نع ٩-

 ملف رشبأ :لاقف ؟هب انربخٌتف كدنع اذامف ؛كءاقلل اينمتم تنك دق :تلقف

 .اغيش هللاب نظلا نسح لثم رأ

 متئش نإ» : هللا لوسر لاق :لاق هل لبح نب ذاعم نع ٠-
 هللا نإ هل نولوقي ام لّوأ امو ةمايقلا موي نينمؤملل هللا لوقي ام لَوُأ ام مكتأبنأ

 :نولوقيف ؟مل :لوقيف !بر اي معن :نولوقيف ؟يئاقل متببحأ له :نينمؤملل لوقي

 .'«يترفغم مكل تبجو دق :كک لوقیف «كترفغمو كوفع انوجر

 نظلا ْنْسح ام :راكب نب يلعل تلق :لاق «ميمت نب فلحخ نع ١١-

 .ةدحاو راد يف راكفلاو كعمجي ال :لاق ؟هللاب

 «تافرعب اعد الحر نأ ؛ةناوع نب مكحلا نب ناميلس نع -۲

 «یکب م :لاق .اتبولق كديحوت تكس نأ دعب «رانلابانبًدعت ال :لاقف

 ال ءانبونذبف تلعف.نقلو :لاقو «یّکب مث ,كوفعب لعفت كلاحإ ام :لاقو

 ..كيف مهانيداع ام لاط موق نيبو اننيب نعمحب

 تقبس :كك هللا لاق» :لاق ب يبلا نع هل ةريره يأ نع -۳
CD o 

 .  (يضغ يتجر

 نب هللا دیبع هیفو ۲۰ يناربطلاو ۲۳۸/١ دمحأ هاور :۳۲۱/۲ عمحملا يف يمثيملا لاق (۱)

 يف يمثيهملا لاق ىرحأ قيرط نم يور ثيدحلاو :تلق .فيعض وهو رحز
 هجرحأو .نسح اههدحأ ني دانسإب ۱۸٤/٠١ يناربطلا هاور ۳٤۸/٠١: عمحما

 يقهيبلاو .٠١/١١٠سودرفلا يف ينليدلاو ۷۹/۸ لا يق ميعن وبأو ۷۷/١٠ يسلايطلا
 ۲١/۲. بعشلا يق

 ۰ ۸۲ ماسر ۲۷۱۲/٦ يراخبلا هجرحُأ «حيحص ثيدح (۲)

- A - 
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 للاب نظلا نسج ةلاسر _ لكوتلاو ديحوتلا باتك

 تمشت ال مهللا :اكا ميهاربإ لاق :لاق «رباج نب ميکح نع ٤-

 .كب رشي ال ناک نع كب رشي ناک نم

E 0 ل مهني دج لب أومسقأو 3 : :الت اذ ناک «رذ نب رمع نع 

 نثعبيل اننامأ دهح هللاب مسقن نحو : لاق: [۲۸:لسلا] توم سهلا تعب

 !؟ةدحاو راد يف نّيَمسقَلا نيأرَلا نيب عمحت كارتآ «ٹوعب نم

 .ًادیدش ءاکب صفح وبا یکبو :رکب وبا لاق

 ينبذعي الأ المأ ؛نيلمأ يبر يق يل نإ :لاق «رذ نب رمع نع ۱٦-

 .هب كرشأ نم عم اهيف يندلخي م ينبذع نإف ؛ رانلا

 ابأ اي :اولاقف «سانلا هيلإ عمتحا جح امل هنأ ؛رذ نب رمع نع -۷

 ىلع مهتقلخ ذم اولازي مل اموق محرا مّهْللا معن :لاقف .ةوعدب عدا !رذ

 موب ةر لع ناک ام لث

A اذإو يسب للي يبلا ىلع مدق :لاق 45 باطخلا نب رمع نع ٤ 

 هقملاف هتذخأ يسلا يف يص تدحو املف ؛ًاهيَْكبّلحَب ييسلا ي قارما

 ؟«رانلا يف ًاهَدَلو ةَحراَط ةأر هذه نورتأ» :لک هللا لوسر لاقق ءا اط

 نم هدابعب ُمَحْرَأ هلل هللاوف» :لاقف .هحرطت الأ ىلع ردقت يهو هللاو ال :اولاق

 © اهدلوب ةأرملا هذه

 .۲۱۰۹/۲ ملسمو ۲۲۲۰/۰ يراخبلا هجرحخأ «حیحص ثیدح (۱)

 -44-۔



 هللاد نظلا نسح ةلاسر لکوتلاو ديحوتلا باتك

 ام نمؤملا ملعي ول» :لاق ل هللا لوسر نأ ؛هلط ةريره يأ نع -۹

 ام ةمحرلا نم هللا دنع ام رفاكلا ملعي ولو «دحأ هتنجب َعمْط ام ةبوقعلا نم هللا دنع

 'دحأ هتنج نم طنق

 «ةيولأو تايار انل تغفر ذإ اندالببل ينإ :لاق «مارلا رماع نع ٠-

 تحت ل هللا لوسر اذإف ي هللا لوسر اذه :اولاقف ؟اذه نم :تلقف

 نحن اني ؛هباحصأا هلوح سلاح وهو ءاسك اهتحت هل طسُب دق ةرجش

 «هيلع فتلا دق ءيش هدي يف ءاسك هيلع لحر لبقأ ذإ «كلذك

 رحش نم ةّضْيْعب تررمف «كيلإ تلبقأ كتيأر اط !هللا لوسر اي :لاقف

 تلبقأف «يتاسک يف نهتعضوف نهتذحاف رئاط خارف تاوصأ اهيف تعمسف

 نهتففلف نهعم تعقوف نهنع اه تفشكف يسأر ىلع ترادتساف نمم

 دنع ام نمؤملا ملعي ول ۲٠١٠۹/٤. ملسمو ۲۳۷٤/١ يراخبلا هجرحأ «حيحص ثيدح (۱)
 دحأ اهوحد يق يأ :ةنجلا يف عمط ام .ةمحرلا ىلإ تافتلا ريغ نم يأ :ةبوقعلا نم هللا

 ةنجلا نم طبق ام ةبوقعلا ىلإ تافتلا ريغ نم يأ :ةحرلا نم هللا دنع ام رفاكلا ملعي ولو

 اتقؤم اتقو ىضم اميف لعفلا عانتما رارمتسا ديفيل نيعضوملا ق ول دعب عراضملا ركذ .دحأ

 امكف ىلاعت هلل ةمحرلاو ةبوقعلا ةفض نايب ي ثيدحلا قايسو :ييطلا لاق «يضاملل ول نأل

 فوقو ضرف ولف «هتمحرو هتبوقع اذكف دحأ اهتفرعم هنك غلبي ال ةيهانتم ريغ هتافص نأ
 يت عمطي الف ارط قلخلا كلذ نم طنقي ام اهنم رهظل ةيراهقلا تافص هنك ىلع نمؤملا

 ىلع سنجلا نمؤملاب داري نأ نكميو «نمؤملا رمض عضوم دحأ عضو ىنعم اذه «دحأ هتنج
 اذإف ةنحلا يف عمط نأب صتحا نمؤملا ىنعملا نوك نكميو مهنم دحأ هريدقتف ؛قارغتسألا

 نع طونقلا ىف اذإف طودقلاب صتخ رفاكلا اذكر لكلا نع ىفتنا دقف هنع عمطلا ىفتا

 ٤٠١١/١. ضيفلا .لكلا نع یفتنا

- ۰۰ _ 



 هللاد نظلا نسح ةلاسر _ لكوتلاو ديحوتلا باتك

 الإ تبأف ٰيئاسكب نهتعضوف .كنع نهعض :لاق «يعم ءالوأ مهف اعيج

 يذلاو !اهخارفل خارفألا مأ ةحرل نوبجعتأ» : هللا لوسر لاقف .نهموزل

 نهعضت قح نهب بهذا ءاهخارفب خارفألامأ نم هدابعب محرأ هلل قلاب ينشعب

 ( .” نهدرف نهب بهذف :لاق «نهتذخ يح نم

 نم هاقلي موي وأ هیتأی موي هدبعب محرا هلل :لاق هط هللا دبع نع ۰-۲١

 ناک نإف ؛اهدیب هشارف تسملف تماق مت «رق ضرأب هل تشرف دحاو ما

 .هلبق اهب تناك ةغدل تناك نإو «هلبق اهب تناك ةكوش هب

 ءا اند مول: هللا لوسر لاق :لاق هه ةريره بأ نع -۲
 .'(مه رفغيف نوبنذي موقب هللا

 ول هديب يسفن يذلاو» :لاق يي يبلا نع 4 كلام نب سنا نع ۳

 لاق .باطخلا نب رمع نع ۱ رازبلا دنع دهاش هلو ٤‰ دواد وبا هجرخأ (۱)

 .حيحصلا لاحر امهادحإ لاجر نيقيرط نم رازبلا هاور ۳۸۳/٠١: يمثيملا

 يت دابعلا عاقيإ يف امل :مهف رفغيف نوبنذي ۲٠٠٠/٤ ملسم هحرحأ «حيحص ثيدح (۲)

 «بحعلا نم هسأر سيكنتو هبنذب بنذملا قارتعا :اهنم قتلا دئاوفلا نم انايحأ بونذلا

 مدآ نبا قلح هللا نأ نایبل قوسم ربنلاو «همدقت هریخأت نمو «هموقت هحاحوعا نمو هفسا

 هرظن هنم بحأو هسفنل نمؤملا دبعلا قلخو «ادبأ هسفنل رظني وهو عفرتو ولعو خوم هيفو
 «ةنؤم لك هافكو «تابقعم هل ماقأو «هل ةمدخلاب هقلاخ ةبقارم ىلإ عحريل هريغ نود هل

 ام هل ردقف هيلإ هفرصي ام هيلع بتكف اهب اباجعإ هسفنل رظني هلك كلذ عم هنأ ملعو

 هلآ ىلإ ًأاربوثو ل هللا ىلإ عحريو بوتيل يصاعملاو رشلا وهو هنع لغش اذإ هب هظقوي

 :r]. رونلا] 4 رولا هان ای

 ۔ ۱۰٩ -



 هللاي نظا نسح ةلاسر ا لكوتلاو ديحوتلا بانك

 سرلا رر روفغل وهه هنإ ؛ممط رفغيف نوبنذي ادابع هللا قلح اوبنذي

 ٠- هللا لوسر اي :لاقف 0 يبارعأ یتا :لاق «نسحلا نع !

 ت ةح ذحأي ال اذإ :-لاق اعرو- هقح كرتي اذإ !ةبعكلا

 هللا نأ تملع امل :داّبعلا ضعب لاق :لاق «كرابملا نب ءاطع نع ۲٦-

 ٠ .لّضفت هدبع بساح اذإ يركلا نأل ؛ ينزُح ينع لاز يتبساحم يلي كلك

 هللا دبع تلأس::لاق'«يدّرألا متاح يبأ نب ىجحي نب دمحم نع -۷

 1 .هللاب نظلا نسح لك وتلا ىرأ :لاقف «لك وتلا نع دواد نبا

 ال مت ك هللاب هنظ نسح نم :لاق «ينارادلا ناميلس يأ نع -۸

 ک .عودخم وهف هللا فاخب

 !رمتعم اي :ةافولا هترضح نيح يبأ لاق :لاق «رمتعملا نع -۹

 .هب ”رظلا نسَح انأو ك هللا ىقلأ ىلعل صخر لاب ینتدح

 هلاحر ٠١/ ۲٠١: عمحجملا يق يمثيهلا لاق ۲۲۹/۷ ىلعي وبأو ۲۳۸/۲ دمحأ هحرحأ (۱)

 .اوبنذت لدب اوتطخت :ظفلب مهدنع وهو ۳۷۸/٤. ةراتخملا يف ءايضلا هححصو .تاقث

 يو 7/۱ ةريره يبأ قيرط نم بعشلا يف يقهيبلا الوصوم هحرحخأ «لسرم ثيدح (۲)

 ۳۹۷٤۹٩. كلذک راجنلا نبا هجرحا زاکلا
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 هللاب نظلا نسخ ةلاسر ا لكوتلاو ديحوتلا بانك

 هلمع نساَح َدَبَعلا اوتقلي نأ نوُبحسي اوناك :لاق «میهاربإ نع ۴, م

 .هبرب هتظ نسحي يكل ۽ هنوم دنع

 ف وهو باش ىلع لحد ب هللا لوظ نآ هل سنأ نع ۳

 .يبونذ فاحأو !هللا لوسر اي هللا وجر :لاق ؟كدجت فیک :لاقف توملا

 هاطعأ الإ نطوملا اذه لثم يف دبع بلق يف ناعمتجي ال» :ب هللا لوس لاقف

 .«فاخ م هتمآو وج ري ام هللا

 نبا» :لاق ق هیر نع یورپ امیف ڈا نع بط رذ يبا نع ٣-
 ٤ ولو «ينابآ لول ام نا ان یلع كل تربفغ يتوجرو تتوعد ام كنا !مدآ

 نح اياطخا نم تلمع وار ارش : كتيقل اياطخ ضرألا باّرَقب ينتيقل

 “يابا بالو كل ترفغ ينترفغتسا مث انيش يب كرش د م ام ءامسلا نانعأ غلبت

 بتك «قلخلا ىضق امل» :لاق يلب يلا نع هل ةريره يبأ نع -۳

 ”«يبضغ تَبلَغ يتم ر نإ :شرعلا قوف هدنع وهف هباتک يف هدنع

 ۲٠۲/۹ یربکلا یف يئاسنلاو .بيرغ نسح ثيدحر :لاقو ۳٠٠/۳ يذمرتلا هجرحأ (۱)
 ٤١١/٤١. ةراتخملا يف ءايضلا هححصو ٠٤١١/١ ةجام نباو

 ١۷/۴ بعشلا.يف يقهيبلاو ٠١٤/۲ ننسلا يف يمرادلاو ٠٦۷/١ دنسملا يف دمحأ هجرحأ (۲)

 يورو ٠٤۸/١ يذمرتلا هنسحو «سنأ ثيدح نم ۳۹۹/٤ ةراتخملا يف ءايضلا هححصو

 ۸۲/۲ ريغصلاو ۳۳۸/١ طسوألاو ۱۹/۱۲ ریبکلا یف يناربطلا هاور سابع نبا ثیدح نم
 ٠١/١. بعشلا يف يقهيبلا هاور ءادردلا يبأ ثيدح نمو

 ۲٠۰۷/٤. ملسمو ۱۱۹٦/۳« يراخبلا هحرحخأ «حیحص ثيدح (۳)
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 هللاب نظلا نسح ةلاسر لكوتلاو ديحوتلا باتك

 هظعت همُأ تنا و وا رادق باش ناک :لاق «تباث نع ٤-

 رک ذاف اموی كل نإ !ینب اي ؛كهموي رکذاف اموي كل نإ !ينب يأ :لوقت

 كعرصم كرذحأ تنك دق !يب يأ :تلاق «توملا هب لزن املف ؛كموي

 ريثک ابر يل نإ !هّمأ اي :لاقف .كموي ركذاف اموی كل نإ :كل لوقأو اذه

 لاق ينم ري نآ يبر فورعم ضْعَب ينمي ال نأ وجر انأف «فورعلا

 .كلت هلاَح ين هبرب هنظ نسحب هللا همحرف :تباث

oمظعو «ةراحت ي ماشلا لإ فلتحا تک :لاق «بلاغ يبأ نع  

2 
 نَا

 رايح نم سيق نم لجر اهيف اذإف ؛ةَماَمَأ يأ لجأ نم فلا تنك ام
 هبرضيو هاهنيو هرمأي فلاخ هل خأ نبا انعمو هيلع لزنأ تكف «نيملسما

 هب انا هتیتأف :لاق «هيتأي نأ بأف همع ىلإ ثعبف تفلا ضرمف ؛هعيطي ال

 لعفت ملأ !ثيبخلا هللا ودع اي :لوقيو «هبسي هيلع لبقأو هيلع هتلحدأ ىح

 هللا نأ تيار :لاق .معن :لاق !ّرَع يأ «تغرفأ :لاق اذك لعفت مَا ءاذک

 كلحدت تناك هللاو اإ :لاق ؟يب ةعناص تناك ام يتدلاو لإ ينعفد

 هلع جرف «تفلا ضيق يدلاو نم يب محرأ هلل اوف :لاق .ةنجلا

 مو طح هل اوم لاق «همع عم ربقلا تلحدف ناورم نب كلملا دبع

 هّمع بثوف ةَ اهنم تطقسف :لاق هايوسف نبللاب انلقف :لاق ەل اودَحْلَي

 .رصبلا دم هيف حسفو ًارون هرب ىلُم :لاق ؟كنأش ام :تلق «رّحأتو

 .مراحلا يشغو رشلا بكر :قهر )١(

۰£ 



 هللاب نظلا نسح ةلاسر لکوتلاو ديحوتلا باتک

 تلسرأف ضرمف «قَهْرم تح نبا يل ناك :لاق «ديمح نع -

 ؟اهيکبي ام !يلاح اي :لاقف «يكبت هسأر دنع يه اذإف ؛اهتيتأف هّمأ ىلإ

 هللا نإف :لاق .ىلب :تلق ؟ينّسَحْرَئ امّلإ سْيلأ :لاق كنم ملعت ام :تلق

 ؛ةنبَل يوسأ تبهذف يريغ عم ربقلا هتلزتأ تام املف .اهنم يب مَرُ

 ؟تْيار ام تیر :يحاصل تلقف رصبلا دم وه اذإف دخلا ىلإ تحلطاف

 .اهلاق يتلا ةملكلاب هنأ تننظف كلذ كنهيلف «معت :لاق

٤ 

 ىلإ لعج يباسح نأ بحأ ام :لاق «يروثلا نايفس نع -۷

 .يدلاو نم يل ريخ يبر «يدلاو

 َرضتحاف قهر هب باش ناک :لاق «عادو نب یجرم نع -۸

 ناف ؛هنیبلست ال يتاح «معن :لاق ؟ءيشب يصوت !ينب يأ :همأ هل تلاقف

 :لاقف «مانملا يف يثرف ؛تامف :لاق .ينمحري نأ هللا لعل ىلاعت هللا ركذ هيف

 .يل رفغ دق هللا نأو ينتعفن دق ةملكلا نأب يمأ اوربحأ

 ةالثب اذإف ؛ناّبحلا ديرأ اموی تجرح :لاق «يرقنملا دابع نع -۹

 ىلإ انيهتنا تح «مهعم تلمحف :لاق .ةأرما مهعمو ةزانج نولمحي رفن

 نحن اغإف ؛هيلع لصف تنأ :اولاقف .مكبحاص ىلع اولص :تلقف «نابجلا

 ‹«يانيع ينتبلغ ذإ دعاق انأ انيبف «هانفدو هيلع تيلصف :لاق «نولام

 تلأسف ءاعزف تهبتناف «تيملل هللا رفق :يل ليقف «يمانم يف تيرأف

 ؟كلذ ىلإ ديرت ام :تلاقف ءاهتلأسف .همأ ىه يهف ةأرملا لس :ليقف «هرمأ نع
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 هللاب نظلا نسح ةلاسر لكوتلاو ديحوتلا باتك
RO 

 ًرضثحا املف «هسفن ىلع افرّسُم ينبا ناك :تلاقو ءهللا تدمحف اهتربحأف

 «هيلع كيمدق يعض :لاقف « تلعفف «بارتلاب يدح يقصلأ !همأ اي :لاق

 هلإ ال هيف ناف ؛ يمتاخ ضف يعلقاو «ينم ري نأ هلعل «يبر نم ينيبهوتساو

 ۰ .هب تلعفف :تلاق «ينعفني كلذ لعل «يفك يف هيلعجاف « هللا الإ

 كنإ :هل ليقف «يبارعأ ضرم :لاق «يزورملا هللا دبع نع ٠-

 ىلإ بهذأ نأ يتهارك امف :لاق .هللا ىلإ :اولاق ؟بهذأ نيأو :لاق .تومت

 .هنم الإ ريخلا ىرأ ال نم

 هللا دبع نب رضنلا ضمحلا :لاق «هيبأ نع ناسغ نب لضفم نع -ئإ

 ىلإ يب بهذ مأ تما «يلابأ ام هللاو :لاقف .رشبأ :هل ليقف «مزاح نبا

 لاح نم ير ينلقن الو «هريغ ىلإ يّبر ناطلس نم جرحأ ام هللاو ءةلبألا

 .هنع ىنلقن ايي ريح هيلإ ينلقن ام ناك الإ «لاح ىلإ طق

 ‹روصنم نب دابع نب ةملس تام :لاق «ريبزلا نب ورمع نع -۲
 هل لاقف ءادیدش انزح هوبا هيلع نزَحو :لاق «هيبأ دنع انعمتجاف :لاق

 :لاقف «عزحا اذه كنم رهظي ال نأ ًايرح تنك نإ !ةملس ابأ اي :هباحصأ

 «لاح ىلع تام هنكلو «هقارف ىلع الو «هفلإ ىلع يكبأ ام هللاو ينإ

 «هربق يق هعضو املف :لاق .اهنم نسحأ لاح ىلع تومي نأ بحأ تنك

 هدنع انعمتجاف :لاق «نيمحارلا محرأ ىلإ ترص دقل !ينب اي هللاو امأ :لاق

 ىري اميف ةحرابلا ةملس تيرأ !ةملس ابأ اي :لحر هل لاق «دغلا نم
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 هللاب نظلا نسح ةئاسر لکوتلاو دبحوتلا باتک

 « هللا لورا نأو هللا الإ ل ال نأ دهشی وهو اشي نالف لآ نذۇعي

 .هنزح هنع ففح هنأکف «هعم تدهشتف

 لالخ هيف تناک «ٌنبا َرَضْل تام :لاق «رفعح نب میکح نع ۳

 نرخ «ریثک كلثم نم اذه :انلقف ءادیدش انزح رضم هيلع نزحف «هّرُکُ

 یکبف :لاق ءًایقاب كل هعفن نوکیو ءارخذ كل نوکی نأ وحرأ دلو ىلع

 هصخش بييغتب ًاًنض الو «هيلع ادجو يعزح يتم ىرت يذلا سيل :لاق م

 ٍنسح ىلإ هللاو عحر مث :ميکح لاق .هبونذ ىلع هللاو ينزح نکلو «ينع
 فوخلاو هل عزجلا نم يلق ىلع لخد ام تملع دقل :لاقف «هللاب ةفرعلا

 «هنع هتيهن ام ضعبب ارورسم هيلا ترظن نوکت نأ رذحلاو «كنم هيلع

 هل ,ينتقلخ تنك نإ !يهلإ انأو «كل رفغأ تسلف «تئش ام لمعا :تلقف

 ءدلاولا نم دلولل اهتمسق ام «ةمحرلاو ةفأرلا نم هل يلق تنكسأو «ادلاو

 نوكي ام ًفَحَأو يةدعلا نم نوكي ام لق رجأ ىتنم كلذ يف غلبأ تسلف

 كترفغمو كتمحر نم نيبنذمللو «كيف هل يلمأ رخآ نم نزولا نم
 ىّلوت نم ىلإ هانملسأ :لاق «كلذ دعي هركذ اذإ ناف :لاق !ميحر اي

 .هتمه رب هدعوو هقلحو هعنص

 ىلاعتو كرابت هللا لاق» :لاق ي هللا لوس ربع 4 هڪ ةداتق يبأ نع ي

 ونب ىريف اهدحأ امأ ؛ليئارسإ ينب نم نيدب ع نع مكر بحأ الأ :ةكئالملل

 ىلع فرم هنأ ىر رخآلاو ‹ءقلخاو ملعلاو نيدلا يف امهلضفأ هنأ ليئارسإ
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 هللاد نظلا نسح ةلاسر لکوتلاو ديحوتلا باتك

 مَحَرأ يأ ْمَلْعَي ملأ :لاقف .هل هللا َرفْغَي نل :لاقف «هبحاص هدنع ركذف «هسفن

 تبجوأو ةمهحرلا اذه تبجوأ دق ينأو ؟يضغ تقبس يتحر نأ ملعي ملأ ؟نيهحارلا

 .(قبك هللا ىلع اولأت الف» :لع هللا لوسر لاقف «باذعلا اذه

 ب لوسرلا دجسم تلحد :لاق «ينافا سوح نب مضمض نع ¢

 !يمامي اي :يل لاقف ءاياتثلا قارب نيعلا ٌحَعْذَأ لحر اذإف « يل بحاص بلط يق

 تنا نم :تلق:لاق .ةنحلا كلحدي الو كل هللا رفغي ال هللاو :دحأل نلوقت ال

 هلوقأ تنك ءىش نع ينتيهن دق :تلق :لاق .ةريره وبأ انأ :لاق ؟هللا كمحري

 هللا لوسر تعم“ ينإف ؛لعفت الف :لاق .يمّشَحو يتيب لها ىلع تبضغ اذإ

 ىادباع رخآلاو «ّقَهَر هب اهدحأ ناكف «ليئارسإ ينب يف نالجر ناک» :لوقي

 .يترو ينغَد كلو يلام :لوقيف .ُرْصقَك الأ ءفكت الأ :هل لوقي لازي ال ناكف

 هل هللاو كَل هللا هرفغي ي ال هللاو :لاقف ةريبك ىلع وه اذإف ؛اموي هيلع مَجَهَف :لاق

 هللا ىلع امهب مد املف ؛امهحاورأ ضبقب اكلم امهيلإ هللا ثعبف .ةنجلا هللا كلخدي

 ‹يقهحر يدبع ىلع ترظح :دباعلل لاقو .يتهحرب ةنجلا لخدا :بنذملل لاق كبك

 يذلاو» ي هللا لوسر لاق «رانلا ىلإ هب اوقلطنا ؟يدي تحت ام ىلع ارداق تنكأ

 (هترخآو هایند تقبوأ ةملكب ملكت دقل «هدیب يسفن

 بیرغ :لاقو 7o۸ ةيلحلا يق ميعن وبأو ١“ نييماشلا دنسم يف يناربطلا هحرحا (۱)

 نباو ۱۸٤/۳ سودرفلا يت يمليدلاو .ديعس ثيدح نم الإ هبتكن م ليعامإ ثيدح نم

 ٤١١/١١. خيراتلا يق ركاسع

 .۲۰/۱۲۳ نابح نبا هححصو ۳۰۱/۲ دواد وبأو ۳۲۳/۲ دمحأ هحرحا (۲)
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 هللاد نظلا نسح ةلاسر لكوتلاو ي

 لاو :لاق الجر نآ» :ثدح ج هللا لوسر نأ ء4 بدنج نع ٦

 ؛نالفل رفغأ ال نأ هللا ىلع ىلأت يذلا اذ نم :لاق هللا نأو .نالفل هللا رفغي ال

 .لاق امك وأ .'”(كلمع تطبحأو «نالفل ترفغ دق ينإف

 نميف لحر لاق :لاق هلظ 5 يللا هللا دبع نب بدنج نع “۷

 دق ينأ :هنامز يف يب ىلإ هللا ىح وأف .ادبأ نالفلا.هللا رفغي ال هللاو :ىضم

 .!لأت يلع «هلمع تطبحأو «هل ترفغ

eتتأ راصنألا نم ةأرما نأ ؛هلظ دوعسم نب هللا دبع نع  

 ليبس يف مهب زغا كعم يدالوأ ءالؤه :تلاقف ءا دالوأ ةرشعب لب يلا

 مهنم دهشتسا تح مهنع لأست تناكو «مهب وزغي ل يتلا ناكف .هللا

 هضم هسأر دنع هما تناکف ضش رمف «ءاوتلا هيف ناكو مُهْرَكْصَأ ناكو

 ناک و «ينم كل اريح اوناک يت وخال ؟نيکبت مل كلام !همأ اي :لاقف «يکبتو

 نيب رانلا نأ ول تيأرأ !هامأ اي :لاق .يكبأ كلذل :تلاق .ءاوتلا كيلع ق

 «كنم يب محرأ ك ير نإف :لاقف .ال :تلاق .؟اهيف ينيقلت تنكأ «كايدي
 .(هبرب هنظ نسحب هل رفغ دق كتيأرأ» :4ل يبلا اه لاقف «تامف :لاق

 .۲۰۲۲/۲ هحیحص ي ملسم هجرخأ «حیحص ٹیدح (۱)
 .فيعض :بيرقتلا يث ظفاحلا لاق نابأ نب نارمع هدانسإ قو هجرحخ نه ىلع فقأ 2 (۲)

 .رخآلا يف طلتخا قودص :هنع لاق ةفيلح نب فلحخو

 -۸ 0۹ ۔



 نیل یداکینب لف هو :ةيآلا هذهب اهيف امو ايندلا يل نأ بحأ ام» :لوقي
 رم

 هزل ¢ أمحد نم وطن ال مهبشا نع أوفر 1

 «رانلا رك ذي صاق ىلع اذ > هللا دبع رم :لاق «دونكلا يبأ نع ۰

 لع أوفرسأ نيذلا ىدابعني ل :ًارق م ؟سانلا طن قي مكر كذمل ام :لاق
 ر

 . .[م٣ رر ¢ هلآ ةمْحُر نم أوطََقت ل مهم

 انا :يلإ ن نآرقلا ىف ةيآ بحأ :لاق د يلع نع -۱

 :[ء۸تاسلا] ( آشي نمل كلذ نود اَمرفعيو هب كرشي

 نمو .هدبع ىلع هتبوقع يني نأ نم لدعأ هللاف هب بقوعف ابنذ ايندلا يف باصأ

 افع دق ءيش يف دوعي نأ نم مركأ هللاف هيلع هللا رتسف ابنذ ايندلا يف بنذأ
CY) 

 .(هنع .

 معتاح يبأ نباو ٠١/۲٤ ریرح نیاو ۲۷۰/۰ دمحأ هجر :1۲۱/۰ ردلا یت يطويسلا لاق (۱)
 كلذك يناربطلا هجرحأو :تلق ۲٠/١ بعشلا ف يقهيبلاو ةيودرم نباو ٠١

 هدانسإو طسوألا يف يناربطلا هاور ۲٠٤١/٠١: عمحملا يق يمثيملا لاق 1۲/١. طسوألا يف

 .نسح
 ةحام نباو .حيحص بيرغ نسح ثيدح :لاقو ٠٥/٤ يذمرتلاو ۹4/١ دمحأ هخرحأ (۲)

 .هاحرخب ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح :لاقو ۸۳/۲£ مكاحلاو ۲
 ٠۸٤/۲. ةراتخملا يف ءايضلا هححصضأو «يهذلا هقفاوو

۱۰ - 



 نم لحر عم ةليلاتتب الات هقارونا دیلی نب دیتا ع

 ققح يكبي لري ملف «ءاكبنلا يف ذخأف «فارسب لحاسلا ىلع نيدياعلا

 كوفعو «ميظع يمرح :لاق مت ءءيشب ملكتي ملو ٬رجفل لا عولط انف

 لك نم سانلا خراصتف لا ب درر ارج ن یاد یک

4 

B4يصاعملا ركذو يأ تعم :لاق طيش نب هللا دبع نع »› 

a ي هناف ؛امیظع هب تیصُع ام لک ناک نِإو :لاق من ٤ 

 :نيدو لقع تاذ برعلا نم ةأرما تلاق :لاق «عمسم نع ١-

N E ` 2 

 كلن ىلع ناتا كيم الض

 ةرفغملا لازت الز :لاق يک هللا ین نأ + هنا ا

 كرشلا» :لاق ؟باجحلا امو !هللا يب اي :ليق «باجحلا عفري مل ام دبعلل لحت

 ءاش نإ ؛هللا نم ةرفغملا اه تلح الإ اعيش هب كرشت ال هاقلت سفن نم امو «هب

 E E من ««اهبذع ءاش نإو امه رفغ

DSانسا " 

 دنسملا ق ىلعي وبأ هجرحأ ۳١۳/١: ردلا يل يطويسلاو ٥۰۹/۱ هریسفت یف ریتک نبا لاق (۱)



 هللاب نظلا نشسح ةلاسر لكونفاو ديحوتلا بات تانک

—o0¥وهو هل ةريره ابأ تعم“ :لاق «رماع يبأ رماع نب ميلس نع  

 نظ دنع برلا نإف ؛ٌنظلا نيملاعلا برب سانلا اهيأ اوئسخأ» :لاقف «رهشلا

 '(هبرب هدبع

 لع هللا لوسر نأ ؛ ا تماصلا نب ةدابعو ديبع نب ةلاضف نع -0۸

 امهب رمؤيف نالجر ىقبي ‹قلخلا ءاضق نم هللا غ رفو ةمايقلا موي ناك اذإ» :لاق

 ؟تفتلا مل :هل لاقیف «دریف هود :رابجلا لوقيف ءامهدحأ تفتليف «رانلا ىلإ

 دقل :لوقيف ءةنجلا ىلإ هب رمؤيف :لاق .ةنجلا ينلخدت نأ وجرأ تنك :لوقيف

 ناكف :لاق (ائيش يدنع امن كلذ دفن ام ةنجلا لهأ تمعطأ نأ ول تح ناطعأ

 "هجو يف ٌروُرسلا ىّرُي هركذ اذإ 4 هللا لوسر

 لخد نم نيلجر نإ» :لاق وي هللا لوسر نع هڪ ةريره يبا نع -۹

¢ 
 يف :لاقو ۳۳٤/١ لماكلا يف يدع نبا كلذك هحرحأو :تلق 4۷٠/۳. متاح يبأ نباو

 ىلع فعضلاو ةظوفحم ريغ اهنوتم اهتماعو هب درفني هيوري ام ةماع ةديبع نب ىسوم هدانسإ

 .نیب هتیاور

 يف ظفاحلا هنع لاق .زيزعلا دبع نب ديوس هدانسإ يلو ۸/۲ بعشلا يف يقهيبلا هحرحخأ (1)

 ًأطخ وهو ركب يأ ةياور نم ثيدحلا اذه نأ لصألا يف ءاح :هيبنت .فيعض :بيرقتلا

 ۲٤/١ ريبكلا عماحلا يف يطويسلا هلاق امك ةريره يبأ ةياور نم وه لب «فيحصتو

 .ةريره يبأ نع راجنلا نباو ايندلا يبأ نبا هحرحخأ ۱۳١/۳: رتكلا يق يدنملاو

 ىلع اوقثو هلاجرو ٠٠٠/١ -۲٠/١ دمحأ هجرحأ :۳۸ ٤/۱۰ عمحملا يق يمثيملا لاق (۲)

 -۲ -۔



 ءيش يأل :امه لاقف ءاجرخأف ءاهوجرخأ :برلا لاقف ءامهحايص دتشي رانلا

 نايقلتف اقلطنت نأ امكل يتمحر :لاق .انهحرتل كلذ انلعف :الاق ؟امكحايص دتشا

 هللا اهلعجيف هسفن اهدحأ يقليف ناقلطنيف :لاق «رانلا نم امتنك ثيح امكسفنأ

 نأ كعنم ام :برلا هل لوقيف ءهسفن يقلي الف رخآلا موقيو ءامالسو ادرب هيلع

 اهيف ينديعت ال نأ وُجْرَأل يننإ !يّبر :لوقيف ؟كبحاص ىقلأ امك كسفن يقلت

 ءاعيج ةنجلا نالخديف كؤاجر كل :برلا لوقيف .اهنم ينتجرخأ امدعب
 7 ا

 . (هللا ةهرب

 اذإف ؛رانلا نم نيلجر جارحخإب رمي :لاق «دعس نب لالب نع ٠۰-

 ؟امكر يصم ءوُسو امكليقم اتدجو فيك :امه هللا لاق ءافقو اجرحأ

 تمدق ام :امه لوقيف .دابعلا هيلإ راص ريصم ًاوْسأو ليقم رش :نالوقيف

 امأف ؛رانلا ىلإ امهفرصب رمأيف :لاق «ديبعلل مالظب انأ امو «امكيديأ

 ام :اهمحتقا تح هلسالسو هلالغأ يف ادغ يذلل لوقيف ءاهدرب رمأيف

 تربح دق ينإ !ًبر يأ :لوقيف ؟اهگربح دقو «تعنص ام ىلع كلّمَح

 ام :ًأكلت يذلل لوقيو .ةيناث كطَّحَسل ضرعتأ نكأ م ام ةيصعملا لابو نم

 ال نأ ءاهنم ينتحرحأ نيح ٌنظ ْنسح :لوقيف ؟تعنص ام ىلع كلم

 .ةنحلا ىلإ امهب رمأيو ءامهمَحْريف .اهيلإ يندرت

 .فيعض ثيدحلا اذه دانسإ :لاقو ۷١٤/٤ ننسلا يف يذمرتلا هجرحأ )١(

 1۳ ۔



 هللاب نظلا نسح ةلاسر لكوتلاو ديحوتلا باتك

 وأ بصير :ل هللا لوسر لاق :لاق 4ه سابع نب هللا دبع نع -۱

pe ةنجلا ىلإ يب تَعَْي نأ ًةفاَحَم يتمأل ًابصعتنم ير يدي نيب ًامئاق هيلع دعقأ الر 

 دیرت امو !دمحم اي :هللا لوقيف .يتمآ «يتما !بر اي :لوقاف «يدعب يتم يقبکو

 «نوبساحيف مهب ىعديف «مهباسح لع !بر اي :لوقأف ؟كتسأب عنصأ نأ

 امف «يتعافشب ةنجلا لخدي نم مهنمو «كإك هللا ةمحرب ةنجا لخدي نم مهنمف
 الام نإ ىتح «رانلا ىلإ مهب ثعُب دق لاجرل ًاكاکص ىّطعُأ تح ٌعَفْشَأ لازأ
 ”.٠ «ةَمقن نم كعمأل كبر بضغل ُرالا تکرت ام !دمحم اي :لوقي رانلا نزاخ

 لوق الت ل4 ينلا نأ ؛هإظ صاعلا نب ورضع نب هللا دبع نع --

 ئم مناف ینعت سف سالام اربن نص نهب : اا ميهماربإ

 نإ :ىسيع لوقو ٠مر 4 )ميجر روُفَع كإف یِناصَع نمو

 "4 رديكَحلا يرغل تأ كاف مهل رفعت عت نا كذاب مما مَنَ

 : هللا لاقف «یکبو (!يتمآ !يتمأ مهللا» :لاق مث .یکبو هيدي عفرف [۸٠٠:ةسالا]

 ليربح هاتأف (؟كيكبي ام هلسف - ملأ كُبرو - دمحم ىلإ بهذا !ليربج اي»

 هلا لاقف ملعأ وهو لاق ا هلا لوسر هربحأف ءهلاسف ثقا

 كؤوس الو كتمأ يف كيضرنس اإ :لقف دمحم ىلإ بهذا !لیربج ای»

 يهذلا هبقعتو .دانسإلا حيحص ثيدح :لاقو ٠٠١/١ كردتسلملا يق مكاجلا هجرحخأ )١(

 هاور ۳۸٠/٠١: عمحجلا يف يمثيملا لاق .ركنم ثيدحلاو دحاو ريغ هفعض دمحم هيف :هل-وقب

 .فيعض وهو ينانبلا تباث نب دمحم هيفو ۲۰۸/۳ طسوألاو ريبكلا يف يناربطلا

 ۱ هحيحص ي ملسم هحرحأ «حيحص ثيدح )۲(

-۱ ٤ - 



 ةللاب نظلا نسح ةلاسر ٠ لكوتلاو ديحوتلا بانك

 بو ای ال» :لاق دابا سا رمأ لعجأ نأ بحتأ» هب دمحم هيبن لإ كك هللا

 “'«مهيف كرْخأ ال ًاذإ» هيلإ هللا ىحوأف «مه ريخ تنأ

 ةر ردق نوملعت ول» لإ هللا لوسر لاق :لاق هلظ رمع نبا نع ٠4+
 يش مکعفت ام هپضغ ردق متملع ولو لمع نم متامع امو متاکلال ك هلا

 لاب نظلا نسح باتك ايندا يأ نبا هاور :۲۱۸۹/۰ ءایحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق (۱)

 ينراشتسا يبر نإ :ةفيذح ثيدح نم ركاسع نباو ۳۹۲/۰ دمحا ئور :يديبزلا لاق

 ينراشتساف .كدابعو كقلخ مه اپر ااي تئش ام :تلقف ؟مه لعفأ اذ ام يتمأ يف

 نل نإ :ىلاعت لاقف ‹كلذك هل تلقف «ةئلاثلا ينراشتساف «كلذك هل تلقف < ةيناثلا

 دمحأ هاور 1۸/٠١: عمحلا يف يمثيملا هنع لاق :تلق .ثيدحلا .دمأ اي, كتمأ يف كيزخأ

 ثيداحأ يفف دنسلا فيعض ناك نإو ثيدخلا :ةريتسفت ق ريثك نبا لاق هدانسإو

 ريبكلا ق يناربطلا هجرحأ داعم ثیدح نم كلذک يورو :ەدكۇێو هد ري  ةعاف ثلا

 ٠ ١ عمحلا يف يمثيملا هيلإ راشأ امك فيعض هدانسإو ۲۸۸/۲.

 يف يمليدلا الماك هحجرحأ ديعس يبأ ةياور نم يورو رمع نبا ةياور نم هجرحخ نم دحأ ل (۲)
 ةبيش يأ نب ركب وبأو ٠١٠/١ ضيفلا يف يوانلا هلاق اميف خيشلا وبأو ٠٤/١ ربودرفلا

 وهو يقوعلا ةيطع هيف دنسب ركب وبأ هاور :لاقو ۳٦۹/۷ فاحتإلا يف يريضوبلا هلاق اميف

 :تلق ٩٩/۱۰٩ هحیحص يف نابح نبا هاور ةريره يأ ةياور نم دهاش هلو «فیعض ۰
 ىلاعت هللا ةمحر رد 2 نوملعت ول :هظناو ارصنخ ٤/۲ ٤٠( ررصتحما) راربلا هحرخأو

 نكلو اذه ةيطع لكلا دانسإ يقو :تلف .نسح هدانسإ :عمحما يف لاق .اهيلع متلكتال

 ۲٠٠١۷. ةحيحصلا ينابلألا خيشلا ثيدحلا نسح هيلعو ثيدحلا يلي يذلا لسرملاب ىوقتي

 وأ اهتياغ فرعي يذلا اذ نمو «جرح الو هللا ةر ةعس نع ثدح :مالنسإلا ةحح لاق

 نوعرف ةرحس ىلإ ىرت الأ ؛ةعاس ناعإب ةنس نيعبس رفك بهي يذلا هنإف اهفضو نسحي

 فلس ام عيمج مه بهوو اونمآ نیح مهلبق فيك هودع ةزعب اوفلحو هبرحل اوؤاج نيذلا
 رفكلا كلذ لك دعب ةعاس هدحو نم عم اذهف ؟ةنجلا يف ءادهشلا سوور مهلعح مث

 ك

 - 0 ۔



 هللاب نظلا نسح ةلاسر لکوتلاو د ديحوتلا باتک

 ردق دبعلا ملعي ول» :لاق لب هللا ين نأ انل ركذ :لاق «ةداتق نع ٠-

 .«هسفن َعَحَبَل هتبوقع ردق ملعي ولو «مارح نم عزو ام هللا وفع
 طع م ةرفغم ةمايقلا موي هللا نرفغيل :لاق لف ظ هللا دبع نع ٦-

 .رشب بلق ىلع

 ءاحر مظعأ ناك ادحأ تيأر ام :لاق «نوع نبا نع -۷

 اذا اراک هنا 'لاهالا هذه ولو اکو ؛نيريس نب مح نم نيج وما

 م :ولو ء٠ا ¢ 2 نوري لآ اإلا ال مچ
 عن كتلو ج نيلصْملآ م كنل اولا 2 ا و َ

 يدل مُک ات 2١ نيضباخلا عم رض وخت انو ٢

 ر
 ت
 E الإ اسا ب الط :ولتيو «[ب۷ -«:رثشا] 4 ج نقلا ا اًت تح

 س ص
 1 ر
 .[٠١:ليللا] 4 ا لوت بذک ىیذلا ت

 فهكلا باحصأ نأ ىرت امأ ؟هرمع هدیحوت يف ینفأ نم لاح فیکف «داسفلاو لالضلاو

 4 ضرألاو تاونمّسلآ بر اثر اولاق نأ ىلإ مهرامعأ لوط رفكلا نم هيلع اوناك امو
 لوقي ثيح ةيشخلاو ةباهملا مهسبلأو ةمرحلا مه مظعأو مهمركو مهلبق فيك [٠«:دمكإ
 فیک لب ؟[۸:دہکل] 4 ج اسر مهتم تئلمل اا رفتم تبل مهَيلع تغلط ولا

 بلک عم هلضف اذه !؟ةتمبا یف مهعم هلعج مغ تارم هباتک یف هرکذ یتح مهعبت ابلک مرک

 يذلا ن نمؤملا هدبع عم فيكف ةدابع ريغ نم امايأ هودحوو هوفرع موق عم تاوطح اطح

 ؟ةنس نيعبس هدبعو هدحوو همدحخ

 ريرح نباو ديمح نب دبع هجرحخأ 1۹٠/٤: ردلا يف يطويسلا لاق «لسرم ثيدح )١(

 .امغ اهلتق يأ :هسفن عخبل .۲۲۹۸/۷ متاح يبأ نباو رذنملا نباو ٤

 -۔ ۱۹٦ -



 هللا نظلا نسح ةلاسر لكوتلاو ديحوتلا باتک

 د قرت اوف هس رکنا اسسا

 ق

 نآرقلا يف ةيآ يأ :يلط يلع لاق :لاق «نيريس نب دمحم نع - ۹

 لطي وأ اء وس لم امعي شو ط نآرقلا نم ایآ نورکذی ولعجف :لاق ؟عسوأ

 ءاهوغ وا اسلا 2 امیج اروم هل دج هللا ا رفعي سفت

ابعی ا لق نم عسر ةبآ نارق يام ي ناق
 ندا ید

 ا ا و واک 2 ھا م
 چ 8 ر ۹ ا r و 1[

 ا ےل
 ;P5 1, قس لإ

 ا ا 3 یک و

0 

 .[٣٠ررل] 4 ج میحّرلا روقعلا وه د

 يف ةيآ احرف نآرقلا يف ةيآ ربكأ نإ :لاق هلط هللا دبع نع ٠

 م اطنَقت مهسا لع اهفرسا يذلا ىدابعب یھ :فّرَعلا ة ةروس

 ۰ .تقدص :قورسم لاقف .[ [٣ررا) 4 هلآ همر

  -۷١رانلا نم جرخي» :لاق يب يبلا نأ ؛ههط كلام نب سنأ نع -

 رمأيف «مهبر ىلع نوضَّرْعْف - نالجر :تباث لاقو «ةعبرأ :نارمع وبأ لاق

 اهنم ينتجرخأ ذإ وجرأ تنك دق !بر يأ :لوقيف «مهدحأ تفتليف رانلا ىلإ مهب

 ٤  8ص .  oA 4ب )0۱

 (اهنم هللا هيجنيف :لاق ءاهيف ينديعت ال نأ .

 ) )۱هحيحص يف ملسم هحجرحخأ «حيحص ثيدح  .۱۸٠/١.ةعبرأ :لاق امهيلكو

-۷ 



 لكوتلا ديحوتلا باتك

 قاوتخت بار طتفت ۷مو رش ناعاررتا نیلا یدک :ةيآلا م
 و و 2ر

 حا ہرا 4 2 محلا وفعلا وه نإ اعیکج توثدلآ رف لآ
Cn 

 نه مولا جرح ال» :لل هللا لوسر لاق :لاق ب سنأ نع -۳
 (ناسحإ هرفك نم رفاكلا جرحي ال امك «بنذ هناعل

 0ر

 نورشع ةنجلا لهأ» :ي هللا لوسر لاق :لاق هل ةدْيرب نع ٤-

 "(يتمأ اهنم افص نوُاَمث ؛ فص نامر

 ق مدآ جح ام» :4 يبلا لاق :لاق 4ل كلام نب سنا نع ٥-

 دق انإ اأ مد اي كيلع مالسلا :اولاقف «حطبألاب وهو ةكئالملا هتتأ ؛هكسن

 ؟يلامف يکسن تيض

 يل َرفغت نأ كلأسأ يئإ :لاق «تئش ام مدآ اي ينس نأ :هيلإ هللا ىحوأف

 دق !بر ای :مدآ لاق .ماع يفلأب كلبق تيبلا انججح

 ةنحلا يف تنأو ينتيصع دقف تنأامأ !مدآ اي :هيلإ هللا ىحوأف :لاق .يدالوألو

 دواد وبأو ٠٥٩/١ ديمح نب دبعو ٤1۰/٩ دمحأ هجرخأ : ٥ ردلا ف يطويسلا لاق (۱)

 ۲۷۲/۲ مکاحلاو فحاصملا يق يرابنألا نباو رذنملا نباو هنسحو ٠١ ./ه يذمرتلاو

 .هیودرم نباو
 يف يبهذلا هنع لاق .ركانش نب رمع هدانسإ يقو ٠٠١/١ سودرفلا يف يمليدلا هجرحأ (۲)

 :بيرقتلا يث ظفاحلا هنع لاق .ريكانم اثيدح نيرشع وحن سنا نع هل هاو ۲٤٤/١: نازيم

 ملسم طرش یلع ٠٥٥/۱ مکاحلاو ٤۹۸/۱٩ نابح نبا هححصو ۳٣/١ دما هجرحخا (۴)
 .يهذلا هقفاوو
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0( 
 ٍ ترفع

 .ةنجلا هل دی نالا الإ هلِإ ال لاق ن اعدف «ةوعد يطغا

 ل ا ك ھ لور لاف :لاق هک رمع نبا نع:-۷

 و ؛مهرشنم لو يهروبق يف ةَشْخَو هللا الإ هلإ

fo f ا لاق ؟الاح ا لهأ اوس نم :تلقف ؟كنأش ام :لاقف 

 مم رفغي ال هللا

 :لاق «ةرم نب ميت ينبل ىلوم يميتلا دادش نب رمع نب ىحي نع -۹

 دمحم مالك نم يورو ٤۳٤/۳ بعشلاو ٠۷١/١ ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هوحن جرحأ )١(

 يقو ٤٠٥/۲ لئالدلا يف يقهيبلاو ۲۸٠/١ دنسملا يف يعفاشلا هجرخأ يظرقلا بعك نبا

 مثيهلا هنأ رهاظلاو فرعي ال ۲٠٠/٠: ناسللا يف ظفاحلا هنع لاق ءدام نب مثيلا هدانسإ

 لماكلا يف يدع نبا لاق .كورتم يئاسنلا لاقو «فيعض زام نب مثيملاو .زام.نبا

 .ظوفحماب سيل ام اهيفو تباث نع بئارغ دارفأ هثيداحأو : ۷

 بعشلا يف يقهيبلاو يناربطلاو ىلعي وبأ هاور ۷۲٦/۲: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق (۲)
 نم طسوألا يف يناربطلا هاور ۸۳١/٠١: عمحلا يف يمثيملا لاق .فيعض دنسب ١

 .فيعض امهالكو ورمع نب عشاج ىرحألا يفو ينامحلا ىح ىلوألا يف ۱۷۱/۹ نيقيرط

 - ۱۹ ۔



 هلئاب نظلا نسح ةلاسر لكوتلاو ديحوتلا باتك

 ناك ام تقفنأو تقفحأف وزغلا تبلط تنك و ةنييع نب نايفس يل لاق

 «هتسلاج لوطب كلذ لبق فرع ناک دقو يربح هغلب نيح يناتأف «يعم

 لاق مث «كاتأل اعيش تقزر ول كنأ ملعاو «كتاف ام ىلع سأت ال :يل لاقف

 ؟يل اعد نمو :تلق :لاق ؟كل اعد نم يردت «ريخ ىلع كنإف ؛رشبأ :يل

 «معن :لاق !شرعلا ةلمهح ل اعد :تلق :لاق .شرعلا ةلمَح كلاعد :لاق

 يل اعدو شرعلا ةلح يل اعد :تلق :لاق الا حون هللا يبن كل اعدو
 ءالؤه يل اعدو :تلق :لاق .ُميهاربإ هللا ليلخ كل اعدو «معن :لاق !حون

 :لاق .ءالوه ي اعد نيأو :تلق ة :لاق دمحم كل اعدو «معن :لاق ؟مهلک

 نوع لوح نمو شعل نولي نيد اا :هلوق تعم ام هللا باتک یف

 :تلقف :لاتق رفع 4 اونم ن يدلل نو ورفعتسيو -هب نونو مهر دمحب

 یدولو ىل رفع بر :ك هلوق تعم ام :لاق ؟حون يل اعد نيأو

 نار :تلق :لاق [««:عرنإ 4 تنمو نيتمومللو انو تیب لحد ملو

 غا اَّنَبَر ط :كل هللا لوق تعم ام لاق ؟میهارب) هللا لیلحخ يل اعد

 و :تلقف :لاقا ]ممر د ٌباَسحلآ موفي هوي نينممللو ئدلاولو

 وک لا لوق تمس انآ :لاق مث «هسأر زهف :لاق ؟ دمحم يل اعد

 هلل عوطأ لب ناكف [٠هدع] 4تن نينمومللو كبئدل زفغتسا 8
 .هلعفي الف مهيف ءيشب هللا رمأي نأ نم محرأو فأرأو هتمأب ربأو

 ي ف ر مآ : لاق هم رر ا دع نع ۸۰
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 هللاف نظلا نسح ةلاسر لكوتلاو ديحوتلا باتك

 مرآ نيف :لاق ءراتلا ىلإ هدلو نم هب قللطتي نم لإ رظنيو ءةنحلا ىلإ هدلو

 ىدانف.«رانلا ىلإ هب قلطني ييي دمحم ةمأ نم لحر ىلإ رظن ذإ ؛كلذ ىلع

 قلطني كتمأ نم لحر اذه :لوقيف .رشبلا ابأ كيبل :لوقيف .!دمحأ اي :مدآ

 .اوفق !يبر لسر اي :لوقأو «ةكئالملا رثأ يق عرهأو رزغملا دشأف .رانلا ىلإ هب

 «رمؤن ام لعفنو انرمأ ام هللا يصعن ال نيذلا دادشلا ظالغلا نحن :نولوقيف

 «ههحوب شرعلا لبقتساو ىرسيلا هديب هتي ىلع ضبق ي يلا سي اذإف

 دنع نم ءادنلا يتأيف ؟يتمآ يي ينيرخت ال نآ ينتدعو دق سيل !بر :لوقيف

 يقزجح نم جرحأف ؛ماقملا ىلإ دبعلا اذه اودرو ءادمحم اوعيطأ :شرعلا

 حح رتف «هللا مسب :لوقأ انأو نازيملا ةفك يف اهيقلأف ةلمنألاك ءاضيب ةق

 اوقلطنا «هنيزاوم تلقثو هدح دعسو دعس يدانيف «تائيسلا ىلع تانسحلا

 ىلع ميركلا دبعلا اذه لأسأ ىقح اوفق !يبر لسر اي :لوقيف «ةنحلا ىلإ هب

 ؟تنأ نمف !كقلخ نسحأو كهحو نسحأ ام يمأو تنأ يبأب :لوقيف «هلل

 كتالص هذهو ي دمحم كيبن انأ :لوقيف ؟يتريع تمحرو يقرثع ينتلقأ دق

 ."اهيلإ تنك ام جوحأ كتيقو دقو «يلع يلصت تنك يتلا

 اهيف ترصف رانلا هللا ينلخدأ ول :لاق «ضايع نب ليضفلا نع ۸١-

 ۰ .هتسيأ ام

 يقو .مالعألا باتك يف يريمنلاو ايندلا يبأ نبا هحرحخأ ٠۳١/۳ ردلا يف يطويسلا لاق (۱)

 -۲۹ -۔



 هللاب نظلا نسح ةلاسر لكوتلاو ديحوتلا باتك
E SE SESE STE : ET CTE EEO SE TEGO 

 :هباحصأل لب هللا لوسر لاق :لاق هظ ةرجع نب بعك نع -۲

 :لإ هللا لوسر لاق .ةنحلا :اولاق «؟هللا ليبس يف لتقي لجر.يف نولوقت ام»

 ‹لقع اوذ نالجر ماقف تام لجر يف نولوقت امف» :لاق هللا ءاش نإ ةنجلا»

 :لاقو «هللا ءاش نإ ةنجلا» :ب هللا لوسر لاقف «؟اريخ الإ ملعن ال :الاقف# (

 :اولاقف «اريخ ملعن ال :الاقف لقع اوذ نالجر ماقف «تام لجر يف نولوقت اذام»

 “«روفغ برو بنذم دبع» : هللا لوسر. لاق .رانلا

 ايش دبع يطعأ ام هريغ هلإ ال يذلاو :لاق ف هللا دبع نع -۳

 الإ نظلا هلاب دبع نسخ ام هريغ هلإ ال يذلاو «هللاب نظلا نسح نم اريخخ

 .هدي يف ريخلا نإف ؛كلذ هنظ هللا هاطعأ

 نظ دنع انأ :هللا لاق» :لاق جب يلا نع هل ةريره يبأ نع ٤-
 )۲ ٠

 (اریخ هل هللاب اونظت الف ءریخلا هلف اریخ يب نظ ناف ؛يپ يدبع

Aoايندلا بهذت ال :لاق ‹«ةلدهب نب مصاع نع  

 و «هایند ىلع یکیی كابو «هنید ىلع ىکیب كاب ؛نوؤاكبلا

 ست نا  ىلع انلخد :لاق «فاوصلا ناميلس نب رکب نع ٩-

 ا قاحسإ هیفو ۹ نارضلا اور : e عمحلا يف يمثيملا لاق )١(
 کک .۲۲/۷ .بعغشلا ف يقهيبلا هاورو :تلق .ضيعض وهو ساطسن

 i EVEN °` ¥ يو «هج رخ نم ىلع فقآ ۾ )۲)۲
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 هللاب نظلا نسح ةلاسر لكوتلاو ديحوتلا باتک

 ٠ يردأ ام :لاق ؟كدحت فيك !هللا دبع ابأ اي :انلقف ءاهيف ضبق يتلا ةيشعلا

 ي ام ولع نم ایف نویس مکا ا ےک لر ا

 هل 0 ۰ يآ ن نب نابأ يه هنأ ؟ رانید نب كلام نع -۷

 رفا اذه نم كاس هل قر ام ةمايقلا موي لا رفع مارت

-A۸۸توكلم ثا ميهاربإ يرأ امل :لاق «بشوح نب رهش نع  

 مث ءرحآ مث «كلهف هيلع اعدف هللا يصعي الحر ىأر «ضرألاو تاوامسلا

 مدآ نبا تقلح ينإ !ةوعدلا بحاص اي :يدونف اوكلهف مهيلع اعدف «رحآ

 تّیَملاآ ے رم ّیحلآ جر خشو : التو ينلبعت ةيرذ هنم جرحا .ثالغل

 مرملا ني نيبو هنيب ام ىلإ بوتی وأ ««درع ل1 4 يحل نمَتَيَمْلأ جرو

 .هئارو نم رانلاف ىدامتي وأ «دابعلا ةلجع نذحأت الو هيلع بوتأف

 نأ نمؤملل ىحرت ةلصحخ مظعأ نم :لاق «ينيدملا مزاح يبأ نع -۹

 .ملسم لكل هاجرأو هسفن ىلع افوخ دشأ نوکی

 كك هللا نأ يغلب :لاق «ليعامسإ نب دمحم نب هللا دبع نع ٠-

 امو يلخأ نم نولمحتملا لمحتي ام ينيعب :هئايبنأ ضعب ىلإ ىحوأ

 !يقلخب ميحرلا انأو فيك ؟مهيلإ ءيسأ ينارتأ « قاضرم بلط يف نودباكي

 اهب تلحاعل ينأش نم ةبوقعلا تناكو ادحأ ةبوقعلاب الجاعم تنک ولو
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 هللاد نظلا نسح ةلاسر لکوتلاو ديحوتلا باتک

 هوملظ نمم مهبهوتسأ فيك نينمؤملا يدابع ىرت ولو «يتمحر نم نيطناقلا
 .يمركو يلضف اومهتا ام اذإ يراوح يق ميقملا دلخلاب مهبهو نمل مكحأ مث

 يصاعملا تناك ول !ميظع اي تكر ابت :لاق «كامسلا ع نبا ن -۹۱

 ديرتل كنإو ءاهيلتبت يتلا ءامعنلا ىلع داز ام اهيف تعطأ ةعاط اهتيصع يتلا

 ةرثكب تنأ الف «ناسحإ ةءاسإلا نم هانيتأ يذلا نأك انيلإ ناسحإلا يف

 نع انيلإ كنم ناسحإلا ةرثكب نحن الو «ناسحإلا عدت انم ةءاسإلا

 يذلا اذ نمف «ءارتجاو ةءاسإ الإ انيبأو اناسحإ الإ تيبأ «علقن ةءاسإإلا

 دقلو «كمعنو كقيفوتب الإ كركش ءادأبو كناسحإب موقيو كمعن يصحي

 ا( كلذ الولو مهتعاطلةمدقم كتمحر تدحوف ؛ نيعيطملا ةعاط يق تركف

 تننم امل مهتعاط لبق نيعيطملل ةمدقتملا ةحرلاب كلأسنف ءاهيلإ اولصو

 .مهتيصعم دعب نيصاعلا ىلع

 فاح نمو «هبلط ایش احر نم :لاق «راسي نب ملسم نع -۲

 ربصي م ءالب هل ضرع ئرما ءاحر تبسحبام يرد ام «هنم ابره ایش

 ماف ةوهش هل تضرع ئرما فوخ تبسح ام يرد الو وجرب ال هيلع
 .فاخي ان اهعدي

 :لوقی رذ نب ب رمع ناک ن ؛دیاعلا ني يآ هعرخ نع ٣

 ءارتفالاو كب كرشلا «كيلإ يصاعملا ضخبأ كرت ف كوعاطأ اموق محراو
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 هللاب نظتا نشخ ةلاسر لکوتلاو دیحوتلا باتک

 دمحم سفن يذلاو» :ک هلا لوسز لاق :لاق لف نوط ةفيذح نع 44

 دمحم سفن يذلاو «رشب بلق ىلع ترطحخ ام ةرفغم ةمايقلا موي هللا نرفغيل هديب

 .(هبيصت نأ ءاجر سيلبإ اه لواطتي ةرفغم ك هللا نرفغی هديب

 نب يلعل ليق :لاق «ةرصبلا لهأ نم خيش نع يرملا لاص نع ٠ ۹١-
 هنأ اتنظف «سأب هلام نکي مو طلوح دق الحر انه نإ :هظ بلاط یا

 «ىرن ام ىلإ راصف هل رفغي ال بنذلا كلذ نأ هسفن يف ىري ابنذ بنذأ

 كردأ يذلا نإ ؛كل لوقأ ام عما :لاقف «هيلع لحدأف «هب ىلع :لاقف

 لاقف a كودع كنم

 .قافأف «هاه :لحرلا:

 ك يبر توحرو يسفن تفحخ :لاق «يديبزلا ةبيع يأ نع 4

 وحرأ نم ىلإ فاحأ نم قرافأ نأ بحأ انأف

 للاب نظلا نسح باتك يف ايندلا يبأ نبا هاور ۲۲٠٠/١: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق (۱)
 «ىرحنأ قيرط نم يورو ۳٠۷/١ لماكلا يق يدع نبا هحرحأ :تلق .فيعض داتسإپ

 و ۱۹۸/۳ ریبکلاو ۲۹۰/۰ طس وألا يف يناربطلا هاور ۰ عمجلا يف يمتيما لاق

 ةيقبو «فعض هيفو نابح نباو ةعرز وبأ هقثو ناليغ وبأ بلاط نب دعس ريبكلا داتسإ

 دعسو «ادج بیرغ ثیدح ۲٥۲/۲: هریسفت يف ریثک نبا هنع لاق .تابقت ریبکلا لاحز

 .هفرعأ ال اذه

- ۵ 



 لكوتلاو دیحوتلا باتک

TRI 

 .هناوحإ

 :يرمنلا سابعلا نب دمحأدشنأ -۸

 عناص هللا ام نظلا نسحل يدل. ينأك ىح هللا وحرأل ينإو
 ةمألا کک ادحأ ارا ام :لاق نوع نبا نع -۹

 لحر ىلع e :لاق ءةنييع نب نایفس نع ا

 Ml :لاقو "رشب نيدي ناك ةنيدملا لهأ نم

EOE ٠ 

eف  
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 .؟اهدعب يبذعم هارتفآ «نيتاه ينيع نم لإ ل حا هللا هللاو :لاق ٠

 : سخا :لاقف ‹توملا نورکاذ b نیفاح رتا قدزرفلا اف ا ر .

 ةداهش الإ هل تددعأ ام هللاو ال :لاق :مويلا اذه تددعأ ام !سارف ابأ اي

 .رشبأو اهيلع تبثا :نسحلا لاقف .ةنس نينامن ذنم هللارالإ هلإ ال نأ
 ٠٠٠ةدعلا تمعن «ةدعلا تمعن :نسحلا لاقف :لاق ثيدح ريغ فو اذه وحنو -

 يأ :لاقف «مونلا يق يبأ تيأر :لاق ‹ قدزرفلا نب ةطبل نع ٠١-

 رتل نج نسما اهب تخار يلا ةملكلا يب ١ ا

 هل ةريره ابأ تيقل :لاق «هيبأ نع قدزرفلا نب رغ -

 مکو نیتریغص كلیمدق یرُا :لاق .قدزرفلا انأ :تابقف ؟تنأ نم :لاقف

 اذك ىلإ ةليأ نيب ام اضوح لب هللا لوسرل نإو ؟تفذق دق ةنصحم نم

 .طنقت الف تعنص امهم :لاق «تمق/املف .همرغ الف تعطتسا نإف اذکو

 نب يلع نع اطبأ :لاق «يلجعلا خاص نب هللا دبع نع ٦ ١-

 توم. لوغشم هنأ ربحأف هئاطبا نع هلأسف «هب سنأی نا 0

 نما :نيسحلا نب يلع هل لاقف «هسفن ىلع نيفرسملا نم ناك هل نب

 :ةيناثلا امأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشف :اهوأ امأ ؛لالح ثالث كتبا ءارو

 لك تعسو يتلا كلك هللا ةمحرف :ةثلافلا امأو ءب هللا لوسر ةعافشف

 يج ٣
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 هللاد نظلا نسح ةلاسر لكوتلاو ديحوتلا باتك

NNلجر اني» :ک هللا لوسر لاق :لاق ل ةريره يأ نع  

 ءاقلاخو ابر كل نأ ملعأ ينإ :لاقف موجنلا ىلإو ءامسلا ىلإ رظن ذإ ىقلتسم

 .(هل رفغف يل رفغا مهللا

 ىلإ جرح هنأو تائيسلا لمعي لحر ناك :لاق «قروم نع ۸

 «يبونذ يل رفغا بر :لاقف ءايقلتسم هيلع عجطضاف ابارت عمجف ةيربلا

 .هل رفغف «بذعيأو رفغي ابر هل نأ فرعيل اذه نإ :لاقف

 نا اموي رکذتف ثيبخ لحر امنيب :لاق «يمس نب ثيغم نع -۹
 .هل رفغف تام مث «كنارفغ !مهللا «كنارفغ !مهللا :لاق

 منهج يل المع لو 2 هلا لوسر لاق :لاق هلع سنأ نع ١٠- ٠ه

 بهذا :تا ليربجج ىلاعتو كرابت هللا لوقيف !نانم اي نانح اي «ةنس فلأ يداني

 عجریف لو لع یک رال لهأ دجيف ليرج بهذيف ءاذه يدبعب ينتئا
 هب ءيجیف :لاق ءاذکو اذک ناکم يف هناف ؛يدبعب ينتئا :لوقیف «هربخیف هبر ىلإ
 تدجو فیکو ؟كناكم تدجو فيك !يدبع اي :لوقیف «هبر ىلع فقویف

 اي :لوقیف «يدبع اودر :لوقیف .لیقم رشو ناکم رش !بر ای :لوقيف ؟كليقم
Eارعد :5 لوقیف  

7 
 2 اي

 بحر نبا هبسنو «يمليدلاو خيشلا وبأ هجرحأ ۱۹٦/۲: ردلا لا لاق (۱)
 .فيعض :بيرقتلا يق ظفاحلا هنع لاق «حيحن نب رفعحج نب هللا دبع هدنسا يو .فنصملل

 يقهيبلاو هللاب نظلا نسح يف ايندلا يبأ نبا هاور ۲١۸١/١: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق ()
 ٠ ا ۰
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 هللاب نظلا نسح ةلاسر لكوتلاو ديحوتلا باتك

 :توملا دنع ةيواعم لثمت :لاق دنه يبا نب دواد نع ١-

 عظفأو یھدُا توملا دعب رذاحت يذلاو تولا نم ىجنم ال تولا وه

 ۾ نم لهح ىلع كوفعب دحج «ةلزلا نع فاعو ةرثعلا لئاق مهللا :لاق مث

 ةفيطحخ يذل سيل «ةرفغملا عساو تنأف كب الإ قثي مو «كريغ جري
 :لاقف «بيسملا نب ديعس غلب لوقلا اذه نأ ينغلبف :لاق .تنأ الإ برهم

 .هللا هبذعي ال نأ وجرأل ينإو «هلثم هيلإ بوغرم ال نم ىلإ بغر دقل

 يق وهو لاق هللا همحر ةيواعم نأ ؛يفوكلا رذنملا يأ نع -۲

 :توملا

 باذعلاب ىل قوط ال اباذع بر اي كشاقن نكي شقانت نإ

 بارتلاک هبونذ ءيسم نع ميحر بر تنأف زواجت وأ

 امالك ناورم نب كلملا دبع نم تعم” دقلب:لاق «ىعشلا نع -۳

 تمظع یونذ نإ !مهللا :لوقي هتعمس هيلع هتدسح هذه هداوعأ ىلع

 .ىنع عفعاف «كوفع بنج يف ةريغص اهنإف ؛ةفصلا نع تلجف

nn. 
 ۲٠١۰/۲ دما هاور :۳۸ ٤/۱۰ عمجملا يف يمثيملا لاق .هفعضو ۲۹۲/١ بعشلا يق

 نبا هقثوو روهمجلا هفعضو لالظ يبأ ريغ حيحصلا لاحر امملاحرو ۲٠٤/۷ ىلعي وبأو
 لاله هما لالظ وبأ هيفو دمحأ هاور ۲۳٠١: رانلا نم فيوحختلا يف بحر نبا لاق .نابح

 «هريغ وأ دانه :هل لاقي لحر رانلا نم جرج. نم رحآ نأ ؛نسحلا دنع ركذ .هوفعض

 اوبجعف .ادانه تنک ينتيل :لاقو «نسحلا ىكبف !نانم اي !نانح اي :يداني ماع فلأ بذع

 .دولخلا يه ىمظعلا ةبيصملاو ىربكلا ةماطلاف ؟ج رخي اموي سيلا !مكحيو :لاق .هنم
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 هللاد نظلا نسح ةلاسر لكوتلاو ديحوتلا باتك
3 TOT TT TATO E r TTT TTT TTT TTT 

  E PE ICD E OREN RE ROR UR ROO SOس

 .يملسلا نارمع دشنأ ٤-

 رفغيو وفعي هللا نأ ملعأو هردق فرعأ بنذلا ينآل ينإو

 رغصت هللا ةر يف تمظع نإو اهنإف بونذلا سانلا مظع نعل

 ضخغبي زيرعلااكبع نب رمع ناك :لاق «ردكنملا نب دمحم نع ٥-

 مهنإف ؛يل رفغا !مهللا :توملا دنع اهلاق ةملكب هيلع سفنف «جاجحلا

 معن :اولاق ؟اهاقأ :لاقف «يرصبلا نسحلا كلذ غلبف .لعفت ال كنأ اومعز

 .یسع :لاق

 موي ناك اذإ» :4ي هللا لوسر لاق :لاق 4ظ كلام نب سنأ نع ١-

 اذإف ؛باسحلا مهيلع نيذلا يقبو «رانلا رانلا لهأو ةنجلا ةنجلا لهأ لخد ةمايقلا

 مكنيب مکملاظم اوکراتت !عمجلا لهأ اي :شرعلا تحت يداني دانم

 .'(يلع مکباوثو

 عمحف ماشلاب شيج يف تنك :لاق «ينوجلا نارمع يأ نع -۷

 يبا نب نمهحرلا دبع نع يضاقلا نثدحف ءدنجلا ريمأ ييضاقلا نيبو ينيب

 يد :لوقيف «نيدلا بحاص ذحأ دق ةمايقلا موي نمؤملا ءيجي :لاق «ركب

 نب مكحلا هيفو ۲۲۲/١ طسوألا يق يناربطلا هاور ٠٠١٦/٠١: عمحلا يف يمثيهلا لاق )١(:

 ا یا هلحو يوقلاپ سیلو رثک مهو هدنع :متاح بأ لاق نوع وبأ ٠

 دنع رمع نبا نع رخآ دانسإب كيدحلا ءاجو :تلق .تاقث هلاجر' ةيقبو «هريغ هفعلضو

 ۰ ۳۲/۱٤ دادغب خیرات يت بیطخللا
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 . هللاي نظلا نسخ ةلاسر- لكوتلاو ديحوتلا بانك

 نم اذه ىضريفا:لاق «يدبع نع ىضق نم قحأ انأ :هللا لوقيف .اذه ىلع

 اذه رفغیو هنید

 هانيأر ذإ اسلاح ل يبلا امنيب :لاق ل د كلام نإ سنا نع

 يبأب للا لوسر اي ككحضأا ام :رمع لاقف هذحاون تدب یخ كخض

 اي :اهدحأ لاقف «ةزعلا بر يدي نيب ايثج يتمأ نم نالجر» :لاق ؟ي ىمأو تنأ

 ۾ !بر ای :لوقیف ءهتملظم كاخأ طعأ :هللا لاق .يخأ نم تملظم يل ذخ !بر

 يلا نيع تضافف «يرازوأ نم ينع لمحيلف !بر اي :لاق «ينانسح نم قبي
 لمحت نأ ىلإ هيف سانلا جاتحي موي ميظع مويل كلذ نإ» :لاق مث یاکبلاب ي

 «نانجلا ىلإ رظناف كسأر عفرا :بلاطملل كك هللا لوقيف «مهرازوأ نم مهنع

 للكم بهذ نم اروصقو ةضف نم نئادم ىرأ !بر اي :لاقف ء«هسأر عفرف
 نمل اذه :كلك هللا لاق ؟اذه ديهش يأل ؟اذه قيدص يأل ؟اذه يبن يأل ءؤلؤللاب

 اذامب :لاق ءهكلمت تنأ :لاق ؟كلذ كلمب نمف !بر اي :لاق «نمغلا يناطعأ

 ديب ذخ :هللا لاق .هنع توفع دق !بر ای :لاق «كيخأ نع كوفعب :لاق ؟بر اي

 ؛مکنیب تاذ اوحلصأو هللا اوقتا» ا لوسر لاق مت «ةنجلا هلخداف كيخأ

 © ةمايقلا موي نينمؤملا نيب ل فان

 مكاحلاو قالحألا مراكم يف يطئارخلا هاور ۱٠۷١/۳: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق )١(

 يق فنصملل هتبسن دازو .نابح نباو يراخبلا هفعضو .دانسإلا حيحص :لاقو ٤

 ق يقهيبلاو ۳۹۱/٤( ةیلاعلا بلاطملا) ىلعي وبأ كلذك هاورو :يديبزىلا لاق 1/1

 هنع ىور يطبحلا'ةبيش نب دابع هدنس يف نأب :يمهذلا هبقعتو مكاحلا هححص دقو ثعبلا
 ص
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 هللاد نظلا نسح ةلاسر لكونلاو ديحوتلا باك

£ 

 يأ :هنبال نامقل لاق :لاق «هيبأ نع ناميلس نب رمتعم نع -1۹

 .لئاس نهيف دري ال تاعاس هلل نإف ؛ يل رفغا مهللا :كناسل دوع !ىنب

 اهدحأ لاقف «قوسلا يف نالحر ىقتلا :لاق «ةبالق يأ نع ٠-

 تام مث العفف «سانلا نم ةلفغ يق هللا اوعدن ىح لاعت !ىحأ اي :رحآلل

 ةيشع انل رفغ هللا نأ تملع !ىحأ اي :لاقف «همانم يف هاتأف ءامهدحأ

 .قوسلا يث انيقتلا

 ىهتنم ام :يريمنلا دايزل تلق :لاق «ديز نب دحاولا دبع نع ۲١-

 ؟ءاحرلا ىهتنم امف تلق :لاق «تآوّسلا ماقم نع هللا لالحإ لاق ؟فوخلا

 .تالاحلا لك ىلع هللا لمأت :لاق

 ءاجل اوبنذت مل ول» ل هللا لوسر لاق :لاق هل ةريره يبأ نع ١-

 مه رفغي مث نوبنذي موقب هللا

 .بونذلل ةححرلا تلعح امنإ :لاق «يدهنلا نامثع يبا نع ۳

 .بنذملا ؛هل رفغتسأ نم قحأ نإ :لاق «ميهاربإ نع ٤4-

 ءاج :لاق «هلاجر ضعب نع يدهم نب نمهحرلا دبع نع ٠-
 يج

 فيعض دابع :يهذلا ةرابع :تلق .تاقث هلاحر ةيقبو فعض يمهسلا ركب نب هللا دبع

 دنسب يلصوملا ىلعي.وبأ هاور ۲١٤/۸: فاحتإلا ف يريصوبلا لاق .فرعي ال هخيشو

 .ةبيش نب دابعو سنأ نب ديعس فعضل «فيعض
 . ٦٥ مقر هجیرخت قبس «حیحص ثیدح (۱)
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 هللا نظلا نسح ةلاسر لكوتلاو ديحوتلا باتك

 هل وعدي لعجف «بولصم وهو ناحري نب ةبشح ىلإ دمحم وبأ بيبح
 نسحللأ ؟وعدأ نملف :لاق ؟ناجري نبال وعدت :هل ليقف هيلع محرتيو

 ةوعدب اهتلخد :لاق «ةنجلا يف هنأ ناري نبال یًأرف :لاق ؟نیریس نباو

 :تلق ذإ يلصأ ةليل تاذ انأ امنيب :لاق ءردكنملا نب دمحم نع ١۲١-

 ينتبلغف «يسفن هيف تدهجأ اهاضرأو هللا ىلإ لامعألا بحأ تملع ول

 بحب هللا نإ ؛نوكي ال ارمأ ديرت كنإ :ل ليقف «يمانم يف تيرأف «يانيع

 . رفغي نأ

 نمحرلا دبع يبأ ىلع انلخد :لاق «بئاسلا نب ءاطع نع -۲۷

 تمص دقو كك يبر وحرأل ينإ :لاقف «هيجري موقلا ضعب بهذف «هدوعن

 .اناضمر نینامت هل

 هدوعن نايملس نب رفعح ىلع انلخد :لاق «رهزأ دمحم يأ نع -۸

 .كک ير ءاقل هركأ ام :لاقف «هضرم يف

 أوثاك ول اورم َنيدُلا ذوي ظ :لاعت هلوق يف دهاحج نع -۹

 نم :لاق «هقلخ نيب ءاضقلا نم هللا غرف اذإ :لاق [«رحد) (() َنيملّسم
 .ةنحلا لحخدي املسم ناك

 يلع ترثك :يلصوملا حتف لاق :لاق «جرفلا نب هللا دبع نع ٠-

 سیآ ينإو :لاق مث هللا وفع ميظع نم ينتسيآ دقل تح ترثک و «يایاطح
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 ينِإو «اوجنف ةرفك اودغ نأ دعب ةرحيبلا ىلع تدحج يذلا تنأو كنم

 الإو «ةمعن لك يلو تنأو كنم سيآ
 یتح «كنم سیآ :لوقی لزی ملف «برکلا

 تيأر :لوقي «زانید نب: كلام تعم لاق «طايخلا نيعأ نع 1۳۱

 ملف هيلع تملسف «ةنسب هتوم دعب يمانم يف راسي نب ملسم هللا دبع ابأ

 فيكو تيم انأ :لاقف ؟مالسلا يلع درت ال مل :تلقف «مالسلا يلع دري

 انيع تعمدف :لاق ؟توملا دعب تيقل اذامو :تلقف !مالسلا كيلع درأ

 .ادادش اماظع لزالزو الاوهأ هللاو تيقل دقل :لاقف «كلذ دنع كلام

 انم لبق «يركلا نم نوكي نأ هارت امو :لاق ؟كلذ دعب ناک امف :تلق

 كلام قهش مث :لاق «ثاعبتلا انع نمضو تائيسلا نع انل افعو تانسحلا

 .هيلع ايشغم 3

 تام مث «هتيشغ نم اضيرم امايأ كلذ دعب ثبلف « هيلع ايشغم رح ةقهش

 .عدصنا هبلق نأ يورف «هضرم يف

 فاح نمو «هبلط ائيش اجر نم» :لاق «هعفر هل ةفيذح نع ۲١-
: )0 
 . «هنم بره ائیش

 يف بحر نبا الماك هدروأ فوخلا نم تام يذلا يراصنألا ثيدح نم فرط اذه (۱)

 لاق «لبح .نب مزاح هدانسإ فو :لاق مث ‹طقف فنصملل هبسنو ۲٠/۲ رانلا نم فيوحتلا

 يق يقارعلا لاق .حصأ وهو السرم يورو .هثيدح بتكي ال :ظفاحلا يرودلا دلخم نبا

 ةفيذح ثيدح نم نيفئاخلا باتك يف ايندلا يبأ نبا هاور ۲۲٠۲/١: ءايحإلا جیرخت

 .رظن امهيف نيدانسإب دعس نب لهس ثيدح نم بعشلا يف يقهيبلاو
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 هللاب نظلا نسح ةلاسر ۰ لكوتلاو ديحوتلا باتك

 هللا فح !يب اي :هنبال نامقل لاق :لاق «روباش نب دواد نع +۲

 ‹فوخلا نيبو كنيب لوحي ءاحر هحراو «ءاحرلا ن نیبو كنيب لوپ افوح

 نع هلغش فوخلا هتمزلأ اذإ ؛ادحاو ابلق يل نا !هبٌا يأ :لاقف :لاق

 هل نمؤملا نإ !ينب يأ :لاق .فوخلا نع هتلغشأ ءاحرلا هتمزلأ اذإو ءءاجرلا

 .رحآلاب هفاخي و اهدحأب هللا وجر نيبلقک بلق

 نزوف صبرت نازيم ءيج ول :لاق « هللا دبع نب فرم نع ٤¬

 ۽ پاذع رگ ذی را | وحرف هللا ةمحر ركذيرعاوس ناك هؤاجرو نمؤملا فوح
 ( ll .فاحيف هللا

 ٠- :لاق ءةفوكلا لهأ نم لخز نع يثيللا بيلك نب دابع نع |

 رغأ نم نإ :لوقي هتعمسف ةفوكلا دجسم يف هللا دبع نب نوع ىلإ انسلج

 ‹يصاعملا ىلع ميقم دبعلا اهيأ تنأو «ينامألا مات راظتنا ةرغلا

 هتعمس و :لاق هللا نع نيضرعملا يعس باح دقل :لوقي هتعمسو :لاق

 .ماقف ءءاكبلا هبلغو «هوفع الإ لمؤي ام :لوقي

 مدآ الحر يمانم يف تيأر :لاق «يزاغلا بوقعي يبأ نع ١-

 هتعبتاف :لاق .ينرقلا سيوأ :اولاق ؟اذه نم :تلق «هنوعبتي سانلاو لاوط

 يندشرأف دشرتسم :تلق «يهحو يف حلكف !هللا كمري ينصوأ :تلقف

 هتمقن رذحاو «هتبحم دنع كبر ةمحر غتبا :لاقف «يلع لبقأف ؛ هللا كدشرأ

 .ینکرتو یلو مث كلذ لالخ لک يف هنم كءاجر عطقت الو «هتيصعم دنع
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 هللا ننظلا نسح ةلاسر لکوتلاو ديحوتلا ب باتک

 ا( جرعألا مزاح يبأ ىلع انلخد :لاق «فرطم نب دمحم نع -۷

 يندحأ «ريخب يندحأ :لاق ؟كدحت فيك !مزاح ابأ اي انلقف «توملا هرضح

 رمعي حار وأ ادغ نم يوتسي ام هللاو هنإ ؛هب نظلا نسح ك هلل ايحار

 موقيف اهيلع مدقي تح توملا هب لزني نأ لبق همامأ اهمدقيف ةرحآلا دقع

 ىلإ عحريو هريغل اهرمعي ايندلا دقع يف حارو ادغ نمو «هل موقتو اه

 .بيصن الو هل ظح ال ةرحآللا

 :قارولا دوم دشنأ -۸

 يرمأ كلام تنأو ليج براي كوفعب ينظ نسح
 يرس عضوم تنك و اعيمج لهألاو ةبارقلا نع يرس تنص

 يرشن موي هب ينزخت الف رتسلا نم كيدل يذلاب ةقث

 يرلس سانلل نكتهت الف بيغلا بجح نع روتسلا كته موي

 رذع هجو الو ةجح يل بر اي نكت م نإو يجح ينقل

 :اضيأ قارولا دومح دشنأ -۹

 نارفغلاو وفعلا كنم ينلانيو اباد ةءاسإلا يق قرغأ تلزام

 ناسحإ يتعاسإ نأك تح ينتدزو تأسأ ذإ يصقتنت م

 ناتهبلاو روزلا ينم كيضري امنإو حيبقلا ىلع ليمجلا ىلوت

 نايصعلا كدنع ينرضي م ذإ اضرلا سمتلأ بنذلاب يننأكف

- 1۳ - 



 هللا نظلا نسح ةلاسر لكوتلاو ديخوتلا باتك

 رخ ىلع قلعن هل سل لإ روتا نایفس نع ۲
  .رفغي ال بنذ ىلع ر نأ ىلع ناطلس هل سيل :لاق [٩٠:لحنلا]

 ١- نينسحُملا تح ر هللا نا اوسخ او » :يروثلا نايفس نع 4

 .نظلا هللاب اونسحأ :لاق [۹٠:ةرقبا]

 نم مهنمأ هنأل نمؤملا هسفن ىم امنإ :لاق «يلع نب ديز نع - ۲

 .باذعلا

 اَؤ ط :ًأرق هنأ «نوع نبا نع ينغلب :لاق «رماع نب دیعس نع - ۲

 ال نأ وحرأل ينإ :لاق [۷٠٠:ءاسنألا] 4ر ںیہ ةَمَحَر لإ كىَلَسَرأ

 .هللا مكبذعي

 ِراتلآ م ةرُفُح امس لع مشڪ و ) :هللا دبع نب نوع نع ٤-

 لعب اهيف هللا مک دیعی ۷ نأ وحرأل يِ :لاق [۱۰۳:نارمع لآ] ! (اّهنَم مُكّذَقَأف

 اهنم مكذقنأ نأ

 ةقان مامزب اموي ليربج ذحأ :لاق «ةقدص نب رخص نع ٥-

 هللا الإ هلإ ال :مهنم لاق نم كتمأل ىبوط !دمحم اي :لاقف يَ هللا لوسر

 . هل كيرش ال هدحو

 .هجرحخ نم دحأ ملو ‹عطقنم هدانسإ (۱)

- ۳۷ - 



 هللاب نظلا نسح ةلاسر لكوتلاو ديحوتلا باتك
E 

 وهو إل يبلا ىتأ اريبك اخيش نأ ؛هلظ ةسبنع نب ورمع نع ٦-

 رفغي لهف «تارجفو تاردغ يل نإ !هّللا ي اي :لاقف ءاصع ىلع معدم

 ىلب :لاق ؟«هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشت» بك يبلا لاقف ؟يل

 وهو قلطناف ‹كتارجفو كتاردغ كل رفغ دق هللا ناإف» :لاق ! هللا لوسر اي

۸ 

 . ربك هللا ربكأ هللا :لوقي

 لاق ٥۷٦/٤. دمحأو «تاقث هلاجرو ىلعي وبأ هاور ۸٠/١: فاحتإلا يف يريصوبلا لاق )١(

 لوحكم ةياور نم هنأ الإ نوقثوم هلاحرو «يناربطلاو دمحأ هاور ۳۲/١: عمجلا يف يمثيملا

 اذه ةباصإلا يف ظفاحلا راشأ :تلق .!؟ال*مأ هنم عمسأ يردأ الف «ةسبنع نب ورمع نع

 .ةسبلغ نب ورمعو لوحكم نيب عاطقنا هيف اذهو :لاقو طقف فلؤملل هبسنو ثيدحلا

 دودمملا بطش ليوط يبأ ثيدح :لوألا اأ ؛نادهاش هلف «هريغل حيحص ثيدحلا نكلو

 هاور :ةباصإلا يف ظفاحلا لاق -نيققحلا نم ةفئاط رايتحا ىلع خيشلا اذه مسا وهو -

 ٠١٤/۷ يناربطلاو ٠٥۹/۲( رصتخملا) رازبلاو مصاع نباو نكسلا نباو ربز نباو يوغبلا

 لمع الحر تيأرأ :لاقف يل يبلا ىتأ هنأ :هظفلو .حيحصلا طرش ىلع وهو :ظفاحلا لاق

 ‹تاريخلا لعفت :لاق .معن :لاق .تملسأ لهف :لاق ؟ةبوت نم هل لهف ءاهلك بونذلا

 :لاق .معن :لاق ؟يتارجفو يتاردغو :لاق .اهلك تاريخ كل هللا نهلعجي تائيسلا كرتتو

 ىلعي وبأ.هاور ۸۳/١١: عمحجلا يف يمثيملا لاق «كلام نب سنأ ثيدح :يناثلاو .ربكأ هلل

 طسوألاو ۹۳/۲ ريغصلا يف يناررطلاو «هوحنب (۳۹۹/۲ رصتخملا) رازبلاو ٠٠١/١

 هتاورو «رازبلاو ىلعي وبأ هاور ٠١/١: فاحتإلا يف يريصوبلا لاق .تاقث مهاجرو
 الإ ةجاد الو ةجاح تك رت ام !هللا لوسر اي :لاقف ةي يبلا ىلإ لحجر ءاح :هظفلو .تاقث

 :لاق .تارم ثالث .؟هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشت تسل :لاق .تيتأ

 .كاذ ىلع أي كاذ :لاق .معن
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 هللاد نلظلا نسح ةلاسر لكوتلاو ديحوتلا ب باتک

 اهبو «نوفطاعتي اهبف ؛ماوشاو مئاهبلاو نجلاو سنإلا نيب ةدحاو ةهحر ر اهتم

 ةر نیعستواامست رخداو ءاهدالوآ ىلع شحولا فطاعتت اهبو نوھ ارتي

 .(ةمايقلا موي هدابع اهب محريل

 2 وسر

 نّسَحالا ءارج له :ىلاعت هللا لوق يف ء«ردكنملا نب دمحم نع - ۸

 الإ مالسإلاب هيلع تمعنأ نم ءازج له :لاق [. سدا 4 )نسخا 9إ

 ؟ةنىلا الإ هللا الإ هلا ال :لاق نم ءازج له ؟ةنجلا

 نّسَحالا ءارج لَه :ىلاعت هلوق ف «ناميلس نب لتاقم نع -۹

 الإ هللا الإ هلإ ال :لاق نم ءازج له :لاق [٠..نمردإ 4 نسخا الا

 .؟ةنحلا

 رفعي ل هلآ نإ :نك هللا لوق يف « ينزل هللا دبع نب رکب نع -۰

 انبر نم این :لاق [«س] 4 ٌءاَشي نمل كلاذ نود ام رْفَعَيَو هپ كرسي ن

 اهيف امو ايندلا ةيآلا هذهب ينرسي ام : لاق ‹«ةرق نب ةيواعم نع 1

 سيل هنأ یرت ‘أ ‹ةيآلا[ [؛٠:رثدلا] | (@ورَقَس ركام :ڭڵک هل وق

 6 .ریخ مهیف

2 

 2 |6 سیخ السم هجرعآ «حیحص ٹیدح (۱)

 .ءانفتسا يأ (۲)
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 لكونلاو ديحوتلا بانك

 نع (شمعألا كش) ل ةريره يبأ وأ هل ديعس يبأ نع -۲

 ةوعد مهنم دبع لكلو ءةليلو موي لك يف رانلا نم ءاقتع هلل نإ» :لاق ي يبلا

)1( 
 (ةباجتسم

B4 O $ CC £ 

 للاب نظلا نسح ةلاسر رخآ

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا متاخ دمحم انيبن ىلع هتاولصو

 هاور امك .حيحصلا لاجر هلاجرو ۲٠٤١/۲ دمحأ هاور ۲٠٦/٠١: عمحا يق يمثيملا لاق )١(

 ينطقرادلاو ديعس يبأ ةياور نم ۲۷٠١/١ طسوألا يف يناربطلاو ۳٠۹/۹ ةيلحلا يف ميعن وبأ
 رهش :ةدايزب رازبلا ةياور هترسف امك هرطف دنع يأ :ةباجتسم ةوعد ۲٠۹/۸. للعلا يف

 ءاعدللو «هماوصو ناضمزل ةميظع ةبقنم هذهو هقتعب رمألا زورب دنع وأ .ناضمر

 اعرف «بلقلا ةوق نم هدنع ام ردق ىلع جرخي اإ ناسنإ لك ءاعد :ميكحلا لاق «يعادلاو

 جرخ ءاعدو «علطي رمق ةلزامب ءاعد ج رخي دقو ‹«علطت سم ةلزام رونلا ديدش جرخي

 .بکو کلاک هرونف ریصقت ضعبب
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 هللا ىلع لكؤتلا ةلاسر ۰ _ لکوتلاو دیحوتلا باتك

 i ولع ڪوتا اس

 :لوقي ل هللا لوسر تعم :لاق طظ باشا لب ن ک٦

 ودهن ؛ریطلا قژت امک مگقزرآ لکو وح ق ڈا یلع مځکو کتا

e۰  

 ٥۰۹/۲ نابح نبا هححصو .حیحص نسخ اثیدح :لاقو ٤ يدمرتلا اا
 لعاف ال نأ انيقي اوملعت نأب :هلكوت قح .۳۳۶/۱ ةراتجملا ين ءايضلاو ٤| ٠١ مكاحجلاو

 بلطلا يف نوعست م «ىلاعت هللا نم عنمو ءاطعو قزرو قلح نم دوجوم لك نأو هللا الإ

 :اصاخ ودغت .هيلع لكو تملا ىلع دامتعالاو زجعلا راهظإ :لكوتلاو «ليمحلا هجولا ىلع
 .راهنلا رخآ عحرت يأ :حورتو .عئاج يأ صيمخ عمج عوجلا نم نوطبلا ةرماض يأ
 ءاشع حورتو عایج يهو ة ةركب ودغت يأ «ناعبش يأ ب چ :اناطب

 ةيورخألا لامعألاب لاغتشالاو ةيويندلا بابسألا كرت ىلإ اهب دشرأ «فاوجألا ةفلتمم يهو
 يف ببس ا رثاطلا ناريط أب بابسألاب فغشلا هيلع بلغ نم جتحا نإف ؛ هتيافكبو هللاب ةقث
 عضاوم يف لزاي هنأ ىرت الأ دصقت ةهح الو طقلي هيف بح ال ءاوحلا نأ :هباوجف هقزر

 بلط باب نم سیل اوا ی هناریظ نأ یلع لدف هب كردي هل لقع الف اهیف ءيش ال یتش

 وأ هقزرب ىتؤي تح ءاوحلا يف ددرتيف اه مكح ال شعترملا دي ةك رح باب نم وه لب قزربلا
 قزرلا يف هل مكحبإل هنأ :ينعأ هيلع رئاطلا ناريط لمح نيعتي يذلا اذه «هقزر ىلإ هب ىتؤي

 لقاعلا فلكملاو «هب لثم كلذلو هناريط عم الك وتم هانم“ ىفطصصملا نألا هيلإ بستي الو
 رهو ناعبإلا دعب لامعألا لضفأب لاغتشالا باب#ىلإ لحد نم اميس هنم لكوتلاب لوأ
 ىلع ةيبنتلل قوسم ثيدحلا :ضعبلا لوق نم هجوأ وهو جاخلا نبا هررق اذك. .ملعلا بلط

 اهبكاًتم ىي أوشَماَف طل بسكلا نع عنملل ال هللا وه قزارلا لب قزارب سيل بسكلا نأ

 وهو ناربطلا هيف ام ىنعم نم عم مسا ريطلا :يلارجلا لاقو [٠ءدن] 4 قرر نم اولو

 يق ةعمتحملا ناكر ألا نأل ريطلاب لثم ءاوها يق ولعي نأ هناش نم سيل ام لقت نم ةفخحلا ۰

 لیخاب ال هللا ىلع لكوتلا ق قزرلا ا ي اهزکارمو اهراک وأ لإ ریطت نادبألا



 هللا ىلع لكوتلا ةلاسر لكوتلاو ديحوتلا بانك

 كَل مُهللا» :لوقي ناك هك هللا لوسَر نأ ؛هلط سابع نبا نع -۲
 ذوُعُا هر اخ كبو ‹ تأ كْيَلإَو ت اکو ف ِلَعَو تیم كبو ا

 . فوتو سلإلاو ُنجلاو توعب ال يذلا يَا تلا الإ هلا ال «كترعب

 َكْلَاسأ يإ ّمَّللا» :لي ىبلا ءاعد نم ناك :لاق «ىعازوألا نع -۳
 . كب طلا سُحو «كيلع لكولا قدصو «لامعألا نم َكّباحَمل قيفوَتلا ro س رە و

 يت

 ءافق الب هجو هنإف لكو تلا الإ ؛اًقَكو هجو اه لاوحألا لك :ينارادلا لاق .جالعلاب الو
 هقزرل دصقي ال نأ يغبني نمؤملا نأ هيفو هب ةقثو هوجولا لك نم هللا ىلع لابقإ ونه ينعي
 ٠۹٩/۰. ضیفلا .ةفلتخم هيف سانلا بتارمو ةنيعم ةهح رئاطلل سيل ذإ ةنيعم ةهح

 ...تنأ يناضت نأ :ةدايز ملسم ةياور يف (1)

 هنم اءزحج جرحأو « ۲۰۸٦/٤ هخیحص یف ملسم هحرحأ «حیحص ثیدح (۲)

 ۲۷٠۹/٦. يراخبلا

 باتك رصتخ يف يزيرقملاو ۲۲٤/۸ ةيلحلا يف ميعن وبأ كلذك هحرحأ «لضعم هدانسإ (۳)
 هل زمرو ۳۱۷/١ رداونلا يف ميكحلا هحرحأ ةريره يبأ نع الوصوم ءاحو ٠١١/١ رتولا

 قدصو .ةعاطلا ةردق قلح يذلا :قيفوتلا كلأسأ ٠١۲۳ عماحلا فعضلاب يطويسلا

 انيقي يأ :كب نظلا نسحو لامعألا نم عقاولل هتقباطمو هصالحخإ يأ :كيلع لكوتلا
 ثالثلا هذه ىلإ رظنا .يب يدبع نظ دنع انأ :هلوقل كب نظلا نسحل اببس نوكي امزاح

 بيغلا يف هباحو هباحم قيفوتلا هلأس «دحاو ماظن هنأكف اضعب اهضعب هبشي فيك ةلوؤسلا

 جاتحاو هب سفنلا لبقتسا اذإف «هريغ نود رهاظلا وه ءيش يق هباحم ناك اعرف «ىردت ال

 وه لكو تلاو «لكو تلا قدصو هلاؤس سفنلا يت ددرت العأ رهاظلا يف وه ام ىلع هراشيإ ىلإ
 رمأ كلبقتسا اذإ هنأ هقدصو كلذ قدص هلأسف هرومأ رئاس يق اليك و هذاختاو هيلإ ضيوفتلا

 :لاق مث ءاعرسم هيف رمتو هيف ددرتت ال نأ هرات وهو نودألا اذن كقفوف نودأ كدنع وه

 ءاهلبق نم نظلا ءوس لحد نودألا يق تلحد اذإ سفنلا نإف ؛كب نظلا.نسح كلأسأ
 ب
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 هللا اا ىلع لكوتلا ةلاسر لكوتلاو ديحوتلا باتك

 :هئاعد يف لوقي يي هللا لوسر ناك :لاق هلك كلام نب سنأ نع ٤-

 كرصنتساو «ُهَْيَدَهَف كاَدْهَْساو ءةَْيَفَكف كْيَلَع لكوت نمم ينلعجا مهللا»

 . «هترصنف

 .ناعبإلا عام ك هللا ىلع لک ولا :لاق ءب نب دیعتس نع ٥

 لر ل یس نا دع تک :لاق «ميسق نبا نع - ٦~

 "ابخأ ىشلإ ق لا نهطخ ل عزا :لاق .هب تحج نسح ثیدح

 هللا ىَلَع لك وتلاو «ةدابعلا لَوأ وهو تْمَصلا» :لاق ؟ٌُه ام :ةمربش نبا لاق

 “"(ايندلا يف هرلاو عض طاوتلاو ك

 ؛هب اوقثو كك هللا ىلع اولك وت !سانلا اهيا اي :لاق ل ا ىلع نع ۷

 .هاوس نمم يفكي هنإف

 ي
 .نالذخلا فاخيف هبر نم ةريحلا هذحأت ال ىتح نظلا نسح هلأسف اهيف لوذخت يلعل :لوقت

 ٠۷۷/۲. ضيفلا

 )١( سودرفلا ق يمليدلا,هجرحأ «فيعض هداتسإ ٤۷۲١/١.

 ٠٤١/٤ مكاحلاو ۲01/۲ يناربطلا هاور ٥ ءايحإلا جيرخت يق يقارعلا لاق (۲)

 ‹عضاوتلاو «ةدابعلا لوأ وهو تمصلا :بجعب الإ نبصي ال عبرأ :سنأ ثيدح نم

 لاق .ةيريوج نب ماوعلا هيف :تلق «دانسإلا حيحص :مک احلا لاق .ءيشلا ةلقو هللا ركذو

 لصألا :۲۸۲/۲ يدع نبا لاق .ثيدحلا a ىور مث «تاعوضوملا يوري :نابح نبا

 ۲۸٥/۱۰: عمحما ق يمثيملا لاق .ءافعضلا ضعب هعفر دقو سنأ ىلع فوقوم هنأ اذه يف

 .كردتسملا يث مكاحلا هل جرحخأ دقو «فيعض وهو ةيريوج نب ماوعلا هيفو يناربطلا هاور
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 هللا ىلع لكونلا ةلاسر لكوتلاو ديحوتلا بانك

 !يتٻ اي :هنبال ڪا نامل لاق :لاق یک يآ نب یی نع -۸

 وك نأ تعما نإف ليك سان اهبف قرع قيمَع رح الا

 اهعارشو هناحبس هلا ةعاطب لمعلا اهوشحو كاك هللاب نالا اهيف كتنيفس

 .وجنت كلل لك وا

 نوک نَا هرس نم» ءال هلا لوسر لاق :لاق 4ظ سابع نبا نع -۹

 . لک هللا ىلع لک وتیلف ؛ سالا یوا

 نراس يل ن ا يوم نع ١

 و لا يلع لوو شرا ي هج يلب يدل لکو ف ؛نولکتل

 :لاقف جيي يبلا ىلإ لحر ءاح :لاق هلك كلام نب سنأ نع ١-

 اهّلقعا» :45 لاق ؟لکوتآو اهقلطأ وأ «لكوتأو اهلقعأ !هللا لوسر اي
° )7( 

 . «لکو تو

 دهزلا يف يقهيبلاو ٠١٠/٤ مكاحجلا هاور ۲۳١۷/١: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق )١(

 هیوهار نب قاحسإو ۲۲٢/۱ دیم نب دبع هاورو :يدیبزلا لاق .فیعض دانساب ۲

 قيرط نم مهلك ۲۱۸/۳ ةيلحلا بحاصو يفاربطلاو ىلعي وبأو لك وتلا ين ايندلا يبأ نباو
 اوملكت :دهزلا يف يقهيبلا لاق .سابع نبا نع يظرقلا دمحم نع مادقملا يبأ دايز نب ماشه

 ديمح نب دبع هاور ٤0۷/۷: فاحتإلا يف يريصوبلا لاق .ثيدحلا اذه ببسب ماشه يت

 وهو «مادقملا يبأ دايز نب ماشه ىلع امهدانسإ رادمو ٩1۷/۲ ةماسأ يبأ نب ثراحلاو

 .عماحلا يق نسحلاب يطويسلا هل زمر دقف كلذ عمو :تلق .فيعض

 لاق .سنأ ثيدح نم ٦1۸/٤ يذمرتلا هاور ۲۳٠٠/١: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق (۲)

 يم نا ورمع ثيدح نم يناربطلاو لكوتلا يق ةميزح نبا هاورو «ركنم :ناطقلا ىيحي
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 هللا ىلع لكوتلا ةلاسر ٠ لكوتلاو ديحوتلا باتك

 «ناَملَسو مالَس نب هللا دبع ىق لاق ‹ بّيسْلا نب ديعس نع -۲

 نم تيقَل اَم ينربخأف «ينقلاف يلق تم نإ :هبحاّصل امها لاقف

 یقلت وأ :رحآلل اًمُهدَحَأ لاقف .كربعأف كئي كق تم انا نإ كبر

 . تاش ٹیح ةا يق بهذُت محاورا «معت : :لاق ؟ءاّحألا تاَرُمألا

 لکو لغ ام را م شاو لکو :لاقف «ماکلا يف تقام نلف تام :لاق٫

 .طَق لك وتلا لم را ملف شاو لکو .طق
 ٤ or 0وو ٤ 2ر

 اکو هتناماب حاف ةجاح ئالا دبع نم ام :لاق «دیلخ نع ٢

 توا ةكرذأ ؛ فارن ربع يف هلأ یّع ق ةَ همس /

 ةجاَح هتأجلا اذه يدبع :هتکئالمل یلاعَكو كر ك ب هللا لا

 فرس ربع يف هلخأ ىّلَع ةقفنأف «يب ةقثو ّيَلَع الك

 رف قو ق هر

 تح س اخ تنسزاو اتع تبعت یا دھشا

 اذإف ؛لكو تلا بّلَط يف نالوُجَي ىنغلاَو رقفلا :لاق «نسحلا ا

 يل  دحَت :ليضفلل تلق :لاق «قاحشإ نب ضا ن ء0

 هت ا لل ب ا 1 ھآ :لاق ؟لکوتلا

 ن يک

 هنع تکسو o1 ./۲ نابح نبا هححصو :تلق ة .اهديق :ظفلب ب ديج دانسإب يرمضل ۱

 .ديح هدانسإ :ىهذلا لاقو VYY/Y ١ ا
 ل
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 ل د لكونلاو ديحوتلا باك

 ‹«تدعقأ دق كتنباو «تيمع دق كتأرما تدح وف «كتيب تلحخد ول تيأرأ

 تنک :تلق ؟هئاضقب كاضر ناک فيك “جلافلا كباصأ دق تنأو

 لکب یضرت ادحاو كدنع نوكي ىتح ءال فيكف :لاق .ربصأ ال نأ فاحأ

 مهللا :يدوجس يف لوقأ نأ هركأل ينإ :لاق .هامس دق الحر ركذ مث :لاق

 .تلک وت كيلع

 ةنتف يف رصعح ناتسب ي لحر انيب :لاق « هللا دبع نب نوع نع ٦-

 حنسف هسأر عفر ذإ «ضرألا يف هب " کنی َءيش هعم «ابئتکم هتحم ريبزلا نبا

 :لاق ؟انيزح ابعتكم كارأ ىل ام !اذه اي :هل لاقف «ةاحسم بحاص هل

 ايندلا نإف .ايندلا :ةاحسملا بحاص لاقف «ءيش ال :لاقف «هاردزا هنأکف

 اهيف مكحي قداص لجأ ةرحخآلاو «رجافلاو ربلا اهنم لكأي «رضاح ضَّرَع
 لصافمك لصافم اه نأ ركذ ىتح «لطابلاو قحلا نيب لصفي «رداق كلم

 «هبجعأ هنأك هنم كلذ عم املف .قحلا اطخأ اهنم ائيش ًاطخأ نم «محللا

 ىلع كتقفشب كيجنيس كك هللا نإف :لاق .نوملسملا هيف امل :لاقف :لاق

 ؟هبجج ملف هاعدو ؟هطعي ملف كمك هللا لأس يذلا اذ نمف :لسو «نيملسللا

 مهللا :ءاعدلا تقلعف :لاق ؟هجني ملف هب قثو وأ ؟هفكي ملف هيلع لکو تو

 .(يفصنلا للشلا) يبصع للخ ةجيتن ندبلا يقش دحأل ءاخرتسا :جافلا (۱)

 .هب لغاشتي «اهیف رثؤي تح ضرألا هب برضي :تکنی (۲)
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 هللا ىلع لكوتلا ةلاسر لكونلاو ديحوتلا باتك

 .ادحأ هنم بصت ملو «تّْلَجتف «ينم ملسو «ينملس

 :لاقف ؟لکوتلا نع نسحلا لتس :لاق «روضنم نب دابع نع -۷

 .كك هللا نع اضرلا

 .هتقث وه ب هللا نوکی نأ دبعلا لک وت نم نإ :لاق «نسحلا نع -۸

 ؟لك وتلا نم :نابهرلا ضعبل ليق :لاق «دابع نب ةريغملا نع -۹

 دک سا :لاقف

hot RON 

 “(ناطیشل ۱ هل یخو ‹تیقوو

 «هللا مسب :لاقف ‹هتيب نم لحرلا جرح اذإ :لاق «بعک نع -۲۱

 ‹تیده :كلملا لاق «هللاب الإ ةوق الو لوح ال «هللا ىلع تلكوت

 ىلإ نوديرت ام :نولوقيف «نيطايشلا ءيجتف :لاق «تيفكو «تظفحو

 .ظفح و ‹«یفکو ‹ يده دق دبع

 :لقيلف دجسملا نم لحرلا جرح اذإ :لاقي ناك :لاق «دهاحج نع -۲

 .هيلإ تجرح ام رش نم كب ذوعأ ينإ مهللا «هللا ىلع تلكوت «هللا مسب

 نابح نبا هححص و .بیرغ حیحص نسح ثیدح :لاقو 44/٥ يذمرتلا هحرحا (۱)

 ثيدح ۷٤١/۲: ءايحإلا جيرخت يق يديبزلا لاقو ۳۷٠/٤. ةراتحملا يف ءايضلاو ۳ ٠١

 .نسح
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 هللا ىلع لكوتلا ةلاسر ۰ لكونلاو ديحوتلا ب باتک

 هتيب نم ج رح اذإ ل هللا لوس ناک :لاق بط ةريره يأ نع ۳ ٠

 . للا ىلع نالكشلا ءهللاب الإ ةوق او هللا متسب) :لاق

 أوثماء نيذّلا ىلع يطلس هل سيل هنا » :يروثلا نايفس نع ٤-

 :رفغي ال بنذ ىلع مهلمحبي نأ :لاق [««.رس] 4 نوله ٰىلَعَو
 لخدی)» :لك هللا لوسر لاق :لاق يلطف نصح نب نارمع نع ٥-

 الو نوقرتسي الو نووتكي ال «باسح ريغب افلأ نوعبس يتمأ نم ةنجلا

 :لاقف «نصحم نب ةشاكع ماقف ."(نولكوتي مهبر ىلعو «نوُرّيْطََي
 .(يهنم هلعجا مهللا» :لاقف «مهنم ينلعجي نأ كك هللا عدا ! هللا لوسر اي

 لا ةف مهتم يلعب نأ كل هللا حدا ! هللا لوسر اي :لاقف رجآ ماقف

 . "(ةشاكع اهب كقبس

 ىسیع ىلإ یلاعتو كرابت هللا یحوا :لاق «بیعش نب اص نع ٦-

 طرش ىلع دانسإلا حيحص لاقو ١ مكاحلاو ٠۰۹/١ بدألا يق يراخبلا هجرحأ (1)
 ٠١١/١ يوادملا يف يرامغلاو عماحلا يق يطويسلا هححصو .يبهذلا هيلع هقفاوو « ملسم

 نب نيسج نب هللا دبع هدانسإ يف ٠١١/٤: حابصملا يق لاق 7۲ ةجام نبا هجرحخأو -
 يأ # هيف: يقارعلا لاق :يوانملا لاق .نابح نباو يراخبلاو ةغرز وبأ هفعض دقو ءاطع
 نم چرخ اذإ ناک :تلاق «ةملس مأ نع حيحص دهاش هل نكلو :تلق .فعض -ثيدحلا
 ملظ وأ لضت وأ لزت نأ نم كب ذوعن نإ مهللا ءا ىلع تلكوت هلا مسي :لاق هتیب
 ۷٠٠/١ مكاحلاو ٠۹٠/١ يذمرتلا هجرجأ .انيلع لهجي وأ لهجن وأ مَلظُن وأ

 .كومءاشتي :نوريط قذوعلا يهو :ةيقرلا نوبلطي يأ :نوقرتسي (۲)

 ۰۱۹۷/۱ ملسمو يراخبلا هجحرحأ «حيحص ثيدح (۳)
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 ةللا ىلع لكوتلا ةلاسر لكوتلاو ديحوتلا ب باتک

 ف كل ارحف يلعجاو ا :ا ا

 يريغ یلو رَت الو «كفكأ َ ت

E 

 هجرخأ دهزلا نم ااغ نل اذإ :لاق «ينارادلا نامياس يآ وش -۷

 .لكو تلا لإ كلذ

 ٤ " ياييزلا هللا دبع نب ةعرز نع - ~۲۸

 lL یس اذإ مكدحأ ىلع امو :هيلإ بتكف

 .تيغارلا نم عفنت يهو :ةعرز لاق .ةيآلا [٠٠:مسرب) 4 هلآ ىّلَع لَو

 :لاق «بحا يف للا فس وي ئقلأ ال :لاق «بذوش نبا نع -۹

 .بذعف احلام ناكو ءافصف "انجآ ءاملا ناكو «ليكو لا معنو هللا يبسح

 ؟لكو تلا نع دواد نب هللا دبع تلأس :لاق «یجحي نب دمحم نع -۰

 .نظلا نسح لك و تلا ىرُأ :لاقف

 يف هيلع هللا ىلص ميهاربإ يقلأ امل :لاق هلك سابع نبا نع ۳١-

 ."اهلثم للي دمحم لاقو «ليكولا معنو هللا انبسح :لاق «رانلا

 .ًاريغتم يأ :انجآ (۱)

 ۲۱۷۷/٤. ملسمو ۱۱۸۸/۲ يراحبلا هحرحأ «حيحص ثیدح (۲)
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 هللا ىلع لكوتلا ةلاس لكوتلاو ديحوتلا باتک

IO TES 

 انيب :لاق «ةفوكلا لهأ نم لحجر نع يلحجعلا ركب يبأ ميهب نع ۲٠-
 :تلقف «هنم تعزفف ؛دوسأ صخش ةيؤر يل ليح ذإ «يل ناتشب ق انأ

 تعمسو «هيلإ رظنأ انأو ضرألا يف حاسف :لاق .ليكولا معنو هللا يبسح

 ا دغبسح وهف هلآ ىلع لڪي سمو :ةيآلا هذه أرقي يئارو نم اتوص
 ایش رأ ملف تفتلاف ء٣ دط] 4 هرس علب

 اعقوف «رحبلا يف امهب رسك نيلجر نأ ؛درولا نب بيهو نع -۴
 ةليل تاذ امه امنيبف «هيف اناكف رجش نم اينبم اتيب.ايتأف «ضرألا ىلإ

 امهب «بابلا ىلع اتفقوف ناتأرما تءاح ذإ «ناظقي رحآلاو مئان اهدحأ

 :ىرحألل امهادحإ تلاقف ك هللا الإ هملعي ال ءيش ةئيملا حبق نم

 ام وأ :تلاق ؟همل !كحيو :تلاق «عيطتسأ ال ينإ !كحيو :تلاقف «يلحدا

 عه «ىفكو هللا يبسح :باتك هيف تيبلا يف حول اذإف «تيبلا يف ام نيرت

 .ىمرم هللا ءارو سيل ءاعد نمل هللا

 فوحخ كلأسأ :لوقي «بيبح نب قلط ناك :لاق «نوع نع ٤-

 نيلكو تملا نيقيو «كب نينقوملا لكوتو «كل نيفئاخلا ملعو «كب نيملاعلا

 نيركاشلا ربصو «كيلإ نيبينلا تابحإو «كيلإ نيتبخملا ةبانإو «كيلع

 .كدنع نيقوزرملا ءايحألاب اقاحلإو «كل نيرباصلا ركشو «كل
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 هللا اع لر ةلاسر لكوتلاو ديحوتلا باتک

 ام هنم هافکف «هرمآ هيل ضوف دق هدابع نم دبع نم مکف «هیلع كلکوت

 ال ثّيَح نم ةقزَريَو ر اًجَرَخع هَل لع ها ق ي نموا ارق غ هما

 . [٣-۲:قالطلا] 4بس

 لوو ط :ةيآلا هذه لحر ارق :لاق «يلمرلا ةمادق يبأ نع ۴١-

 داع بوثذپ هپ ٰیقکو ءو َحبَسَو توم ل یدل ینا یل
 !ةمادق ابًأ اي :لاقف «صاوخلا ناميلس يلع لبقأف .[٠«:دترما) 4 (2) اريح

 :لاق مث «هرمأ يف هللا ريغ دحأ ىلإ اجلي نأ ةيآلا هذه دعب دبعل يغبني ام

 (توُمَي ال ىِدَّلَآ حلا ىلع لوو :ىلاعتو كرابت هللا لاق فيك رظنا

 «هتدابعب كرم م «نوتو هقلح عيمج نأو «توع ال هنأ كملعاف | [۸٠:ناقرفلا]

 :لاق مث ءريصب ريبح هنأ كربحأ مث «| «[ه۸:دنرشا] 4 ہم سَو :لاقف

 هل ةينلا قدصو «لكو تلا نسحب هللا ٌدْبَع لماع ول !ةمادق ابأ اي هللاو

 ءاحاتحم اذه نوكي فيكف «مهنود نمف ءارمألا هيلإ تحاتحال «هتعاطب

 .ديمحلا ينغلا لإ ٌهرَجْلَمَو هلئومو ٠

 :لاق .ينصوأ :”فورعل لحر لاق :لاق «داح نب دمحم نع -۷

 رثکآو ‹كاوكش عضومو كسينأو كسيلح نوكي ىتح ك هللا ىلع لكو ت

 كب لزن امل ءافشلا نأ ملعاو «هريغ سيلج كل نوكي ال ىقح توملا ركذ

 .كنوعني الو «كنوطعي الو ‹كورضي الو ‹كوعفني ال سانلا نأو «هنامتك

 .ظوفح وبأ دهازلا يحزكلا وه :فورعم )١(
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 هللا ىلع لكوتلا ةلاسر لكوتلاو ديحوتلا باتك

 ضا

 :اولاقف ي دمحم باحصأ يلإ عمتحا :لاق «ةيلاعلا يأ نع ۸

 ام ىلع كباوث هللا لعجيف ءا رغ هب دیرټ المع لا !ةيلاعلا ابأ اي

 ال !ةيلاعلا ابًأ اي :اولاقف ييي دمحم باحصأ يلإ عمتح باو :لاق «تدرأا

 .هيلع تلكتا نم ىلإ هللا كلكيف كل هللا ریغب ىلع نلکتتر ١
 «ةادغ تاذ ريبح نب ديعس عم اسولح انک :لاق «نیصح نع -۹ (

 :لاق «انأ :تلق :لاق ؟ةحرابلا ضقنا يذلا بك وکلا ىأر مكي :انل لاقف

 ينتغدل نكلو «ةالصلا يق نكي مل يرهس نإ :تلقف «يسفن تكر دتسا مث

 نأ تعنص :تلق ؟تعنص فیک ربح نب دیعس لاقف .ترهسف برقع

 .يعشلا هانت دح ثیدحب :تلق :لاق ؟كاذ ىلع كلمح امو :لاق « تيقرتسا

 بیصح نب ةدیرب نع يعشلا ابشذح :تلق :لاق ؟مکثدح امو :لاق

 دق :ریبج نپ لیعس لاقف تج ؤآانيع نم الا ةيقر ذا اق ا يملسال

 ام سیلو لاو د «دحاولا لجرلا هعمو ر يبلاو ‹نانثالاو ةئالفلا هعمو رمي

 e كتمأب سيل :ليق .يتمأ هذه :تلقف «ميظع داوس يل عفر نأ ىلإ «دحأ

 كتمأ هذه :ليقف «قفألا دس دق ميظع داوس يل عفر نأ ىلإ «هموقو ىسوم

 ا : لاق .«باذع الو باسح ريغب ةنجلا نولخدي افلأ نوعبس مهعمو

 ةنبا نولحخدي نيذلا نم :لونقن اتلعح و «نيعبسلا كئلوأ ير انضحخف

 مالسإلا ی الو ا ؛ يبلا رص نيل ؟باسح ت
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 هللا ىلع لکوتلا ةلاسر لكوتلاو ديحوتلا بانک

 . متنك يذلا اذه ام» :لاقف يب يبلا جرح نأ ىلإ ؟اعيش هللاب اوكرشي ملو

 ٠ «نووثكي الو ءنوقرتسي ال نیذلا مه» :لاقف .هوربحأف :لاق .«؟هیف نوضوخت

 لاا مهنم انآ :لاقف «نصحم نب ةشاكع ماقف «نولكوتي مهبر ىلعو

 مهنم انا :لاقف «نيرجاهملا نم رخآ لحجر ماقو «مهنم تنأ» :لاق ! هللا

 .'(ةشاكع اهب كقبس» :لاق !هللا لوسر اي

fي نوءارتی ةنجلا لهأ نإ» :لاق لب يبلا نع هه ةريره يأ نع  

 قفألا يف ‹يبرغلا بكوكلا وأ يقرشلا يردلا بكوكلا نؤءارت امك فرغلا

 ؟نويبنلا كعلوأ !هللا لوسر اي :اولاق .«تاجردلا لضافت يف «علاطلا

 .(نيلسرملا اوقدصو هلسرو هللاب اونمآ ماوقأ هديب يسفن يذلاو لب» :لاق

 كرشلا نم ريل :لاق يي يبلا نع هل دوعسم نبا نع ٤ا

 . لکو تلاب اهبهذي كا هلل نکلو

 .۱۹۹/۱ ملسمو ۲۱۰۷/۰ يراخبلا هجرخُأ «حیحص ثیدح (۱)

 .۲۱۷۷ ملسمو ۱۱۸۸/۳ يراخبلا هجرحخا «حیحص ثیدح (۲)

 مكاحلاو .حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو ٠٠١/٤ يذمرتلاو ٤۳۸/١ دمحأ هخرحأ (۳)

 :ةَريْطلا .يهذلا هقفاوو .هاحرخي ملو هتاور تاقث هدنس حيحص ثيدح اه :لاقو 1

 ريطتلا نأ ريطتلاو ةريطلا نيب قرفلاو .هئاضق نم برهو هللاب نظلا ءوس يه :ميكحلا لاق

 اوناك بزرعلا 'نأل ؛كرشلا نم يأ :كرش .هيلع بترتملا لعفلا ةريطلاو بلقلاب ىيسلا نظلا

 يف بابسألا ةظحالمو «هوركملا لوصح يف رثؤي ببس هب نومءاشتي ام نأ نودقتعي
 نأ دقتعا نمو «داقتعا ءوسو ةشحاف ةلاهحج اهيلإ مضنا اذإ فيكف ؛ يفح كرش ةلمحبا

 .كرشأ دقف الالقتسا رضي وأ عفني هللا ريغ
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 هللا ىلع لكوتلا ةلاسر لكوتلاو ديحوتلا باتك

 ةريطلا كرش ةريطلا» :كك هللا لوسر لاق :لاق 4ف ا هللا دبع نع - ۲

 . لکو تلاب هبهذی هللا نکلو الا انم امو» انٹدحو (كرش

 نم» :#4 هللا لوسر لاق :لاق هل ات يآ نع ةريغلا نب راقعلا نع ۳

 "(لکوتلا نم ئرب دقف ؛یوتکاو یقرتسا

 اذإ ملعلا لهأ ضعب ناك :لاق < ‹يميمتلا لاص ني دمحم نع ٤“

 كتعم ينا !مهللا :لاق .(٣.دسا] 4 بَسَح وهف هلآ ىلع لوي نمو الت

 «كيلع لكوتلا مهيلع طرتشتو «كتيافك ىلإ كدابع بدنت كباتك يف
 امو 1٤/١. مكاحلاو 4۹1/١١ نابح نبا هححصو ۳٠١/١ بدألا يق يراخبلا هجرحخأ )١(

 «ربخلا يق جردأ دوعسم نبا مالك نم ۰ حتفلا يق رجح نبا ظفاحلا لاق :انم

 .هنع يراخبلا نع يذمرتلا هاكح اميف يراخبلا خيش برح نب ناميلس هنيب دقو
 مهولا هيرتعي نم الإ انم ام :ةبعش نع ناطقلا ىح داز ۳۸۸/١: ضيفلا يف يوانملا لاق

 برح نبا مالك لقن م «هب هوفتي نأ ةهارك قايسلا نم موهفملا ثتسما فذحف .. .رهق

 ل قوسم مالک لک ناب ناطقلا نبا هبقمت نکل دوعسم نبا مالک نم جردم اذه ناب

 1 .ةجحب الإ هحرد ىوعد ليقي ال قايس

 نابح E .حيحص نسح :لاقو ۳۹۳/٤ يذمرتلاو ۲١۹/٤ دمحأ هحرحأ (۲)

 ءاقرتسإلاو ءهرطخل ءاوتكالا نم هنع هزتتلا نسي ام هلعفل :لكوتلا نم ئرب . ه۳

 ىلغ ال اهيلع ادمتعم لعف نميف اذه وأ ءاکرش هنوک لامتحال هللا باتک نم فرعی ال اع
 اقلطم كرتي ال يكلاو «هنم اعيرب نكي م كلذ دقف نإف ؛لكو تلا نم اقيرب كلذب راصف هللا

 داقتعا ةبحاصم عم هماقم هريغ مايق مدعو ءافشلل اقيرط هنيعت دنع لب اقلطم لمعتسي الو

 التل حيحصلا يك :ناعون يكلا :ةبيتق نبا لاقو < ةيلع بلك وتلاو .ىلاعت هللا نذإب ءافشلا نأ

 .عفدي ال ردقلاو ردقلا عفدي نأ ديري هنأل ؛لکو تي مل یوتکا نم هیف یلیق يذلا اذهف لتعي

 رمأل ناك نإف ؛هيف يوادتلا ع رش يذلا وهف عطق اذإ وضعلاو دسف اذإ حرجا يك :يناثلاو

 ٠١١۷/١. ضيفلا قمح ريغ رمألا رانلاب بيذعتلا ليجعت نم هيف اهن لوألا فالحف لمتحم

 - ۱۵ ۔



 هللا ىلع لکوتلا ةلاسر لکوتاو دیوتا باقک ٤

 ءاهركذ تسردو ءاهتلالد تحما اليبس ةبدنلا كلت ليبس دحأو مهللا

 تاقوعمو «كنع ينعطقت تاهبشم كنيبو ينيب دحأو ءاهب ةجحلا ةوالتو

 ؛كب الإ كيلإ لحري ال ادبع نأ تملع دقو مهللا «كتباحإ نع يندعقت

 نأ تملعو «كنود لامآلا مهبجحت نأ الإ «كقلح نع بجتحت ال كنإف

 مزعب كاحجان دقو !مهللا «كيلإ يدؤي ام ىلع اربص كيلإ لحرلا داز لضفأ -

 ريحت الف !مهللا «كتايآ نم يل نيبت ا كتجح ينتمهفأو «يلق ةدارإل

 كنم ينديأف مهللا «كل ريخ انأو «كنع نجلتحأ الو كلمؤأ انأو كنود
 ءاهباوبأ ع راصم نم َءيشب ينشغت الو «يلق نم ايندلا ةقاف هب جرختست اع

 ينقزرتو «كتدابع فرشأل ينصلختست تح ءاهنع ةولسلا سأكب ينقساو

 مهتشحو تسنأو ‹كدصق ىلع رانا مه تبرض نيذلا كئايلوأ ثاريم

 .:نيملاعلا بر نيمآ «كيلإ اولصو ىتح
 جرخ نم) : : هللا لوسر لاق :لاق ل د نافع نب نامثع نع ٥-

 ءهللاب تمصتعا و« هللاب تنمآ هللا مسب :جرخ نیح لاقف ءارفس دیری هتیب نم

 فرصو «جرخلا كلذ ريخ قزر ءهللاب الإ ةوق الو لوح الو «هللا ىلع تلكوتو
WO 

 روع .

 ىلع لکو تلا :لاق «ءامکحلا ضعب نع يغلبو :رکب بأ لاق - ٠

 هلاجر ةيقبو «نامثع نع لحجر نع ٠٥/١ دمحأ هاور ٠١۸/٠١: عما ف يمثيهلا لاق )١(

 .مسي م
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 ز۲ ىع لکوتلا ةلاسر

 .ةبحلا :ةئلالاو ءاضرلا :ةيناثلاو ءةياكشلا كرت :اهوأ «تاحرد ثالث
 «هل بک هللا مسق اع بلقلا نوكس اضرلاو سا ةنجرد ةياكشلا,كرتف

 لوألاف «هب ك هللا عنصي ال هبح نوکی نأ ةبحلاو «لوألآ نم عفرأ يهو
 کک نيلسرملل ةثلاثلاو «نيقداصلل ةيناثلاو «نيدهارللا ٠

 بنيز ترحافت :لاق «شحح نب هللا دبع نب دمحم نع -۷

 نم يج ورت لوت يتلا انأ :بنيز ثلاقف ءامهنع هللا يضر «ةشئاعو
 ك هللا ا د ءامسلا نم يرذع لزن يتلا انأ :ةشئاع تلاقو .ءامسلا

 نيح تلق ام :بنيز اهن تلاقف .ةلحارلا ىلع لطعملا نبا ينام نيح

 تلق پا .ليكولا منو هلا يسح :تلق :تلاق ؟اهیتبکر

 .نينمؤملا ةملك

 لیتا انب ام ق هلا عا :لاق «ناميلس يبا نع ٤۸-

 نأ ردقأ ام ياا معز لاتو ل .اتلغ اتیاب لع انلعجج الو «نیتبا یلع
 ۰ ا ىلع تلکرت و



 هللا ىلع لكوتلا ةلاسر

 یو قيرط نم الإ صرحلا ام قودصب نكي مو بوذكلا قدص

 ' قوزرملاو مورحلا ىلعاهيف ٠٠ هملعب رومألا هللا ردق دق

 قولخ ىلع الف تلكتاءاذإو بلطتم ىلإ الف تبنلط اذإف

 قوثوملا كدنعلصحيامال  اقثاو كبرب نكف تلكتا اذإف

 كنإ :دابعلا نم لحر يل لانق:لاق «ياربلا هللا دبع يبا نع وإ

 :تلق .نارمأ كلذ ق كل عمتحا ؛ هللا ىلإ كرمأ تضوف نإ .ءلحرلا انهي

 بلطم نم ندبلا ةحارو «كل نمض دق امب ثارتكالا i :لاق ؟امه ام

 ق5 هلا مافك هبلع لكوتلاو ءهل عيطما لاح نم ربنكأ ا ل

 چ اع عو «ةما هيلع هلك وتب

eکم بار ابار اب ییا ا  

 تملع اامأ :يمانم يف لحر يل لاق :لاق «دهازلا ةورف يأ نع کک

 موم نم :لاق ؟اذ مم !هللا كمحر :تلق ؟نوحيرتسملا مه نيلكو تملا نأ

 ٠ كلذ دعب تثرتكا ام هللاوف :ةورف وبأ لاق .ادغ باسحلا رسعو «ايندلا

 همه ام هافك هيلع لك و تلا عمجأ نم هنأ كلذو «هتعرسالو قزر ءاطبإب

 .قمحلا :قوُلا )١(
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OSO FONE] 

 ره روت وق ىلع لر نوو :ک هللا لاق دقو «هيلإ ریخاو قزرلا او
 .[ء دس 4 مرا عل هلآ ن دهینسخ

 !باده ای :يمانم ي لئاق ل لاق :لاق «يرصبلا باده نع ٤-

 لکی ال «هؤانث لح هنإف ؛كلبق نولكوتملا هيلع لکوت نم ىلع لکوت
 .هریغ ىلإ هلع الک وتم

 هناطلس لإ ىكشف «مجعلا نم لحجر ينيقل :لاق «دلحلا يبأ نع ٠١-
 تكرتو هب تذحأ نإ رمأ ىلع كلدأ الأ :هل تلقف «ملظلا هنم ىقلي امو

 ىلإ عحرا :تلق :لاق .ىلب :لاق ؟هريغو ناطلسلا رمأ تيفك هاوس ام

 .كل لوقأ ام دحت لعفت نإ كنإف ؛هلك كرمأ يت هللا ىلع لكوتو «كلهأ
 ذئموي تعجر هللاو ينإ :لوقيو «يل ركشتي لعجف «كلذ دعب ينيقلف :لاق

 .بحأ ام ينءاح نأ ثبلأ ملف «هللا ىلع تلك وتو «يلهأ ىلإ

 نب عيبرلا ىلإ لحجر ءاج :لاق « يحمجلا مالس نب دمحم نع ١-

 يأ :لاق من «عيبرلا ىكبف ةحجاح يف ريمألا ملكي نأ هلأسف نمحرلا دبع

 ادحأ ترهاظ ام ينإف ءايرق اعيرس هدحت كرمأ يف كلك هللا ىلإ دصقا !يحأ

 هلع لک وتو راو لسا یا ایر اعر اف ت ا را رم د ا

 عاج :لاق «دزألا نم خيش نع يرصبلا يدزألا سابعلا يبأ نع -۷

 رثکا :لاق .هب قا هللا ينعفني ايش ينملع :لاقف ‹«هبنم نب بهو ىلإ لحر

 تغلب اهتبصأ تنأ نإف ؛ةثلاث ةلصحو ‹«كلسمأ رصقأو ‹توملا رك د. نم

e 

 . فكللا ىلع لكوتلا ةئاس وتناو دنحوتلا باتک



 هللا ىلع لكوتلا ة ةفاسر لكوتلاو ديحوتلا باتک

 .لكو ثلا :لاق ؟ىه ام :لاق .ةدابعلاب ترفظو «ىوصقلا ةياغلا

 :لاقف ءملاع ىلإ داملا نم لحر ءاج :لاق «ىجحي نب دمحم نع -۸
 لكو تت نأ تدرأ ول :لاق ؟لكوتأو جرحأفأ «ةكم ىلإ جورخلا دير ينإ

 ينلست ملو تجرح

 لکو ال :ةاروتلا ف بوتكم :لاق «بنیز يبأ نب ةبقع نع -۹

 يذلا يحلا هللا ىلع لكوت نکلو «ماوق هل سیل مدآ نبا ناف ؛مدآ نبا یلع

 .تومي ال

 نم نوعلم :ةاروتلا يف بوتكم :لاق ءريثك يبأ نب ىحي نع ٠-

 .هلثم ناسناإب هتقن تناک
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 هللا ىلع لكوتلا ةلاسر رخآ

 نيلاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا متاخ دمح انيبن ىلع هتاواصو

 - ۱۱ -۔









 هللا نعاضرلا ةلاسر لكوتلاو ديحوتلا باتك

ESSE 
0 

 تاق لع ربجلاو هللا نع ارلا ةلاسر

 مكندحأل :هط كلام نب سن ال لاق :لاق ‹يرصبلا ةبلعت نع ۹

 اسولح ك هللا لوسر دنع انك :يدعب دحأ هب مكتدجي ال ثيدحب

 :لاق .ملعأ هلوسرو هللا :اولاق .«؟تكحض ام نورذ» :لاقف «كحضف

 . ل ريخ ناك الإ ٌءاضَق هل ضقَي م ىلاعتو كرابت هللا نإ !نمّوُملل تْبجع»

 :لاق ءراصنألا نم لحر نع ريرح نب ميهاربإ نب دمحم نبا نع ۲

 اذإ هتيب يف لب هللا لوسر مالك ٌرثكأ ناك ام :اهنع هللا يضر ةشئاعل ليق

 رمأ رم ىضقُيام» هتيب ف الح اذإ همالك ٌرْثكأ ناك :تلاق .؟الح
 ّ َ YD) ^ سر

 لاجرو هوحنب ۲۲٠/۷ ىلعي وبأو ۱۱۷/۳ دمحأ هاور :۲۰۹/۷ عمحملا يف يمثيملا لاق (۱)

 .ةقث وهو ةبلعث رحب يبأ ريغ حيحصلا لاحر هلاحر ىلعي يبأ ديناسأ دحأو تاقث دمحأ

 ٠۹٥/١. ةراتخملا يف ءايضلاو ٥۰۷/۲ نابح نبا هححصو

 سابتقالا رون يف بحر نبا لاق «مسي مل لحر هدانسإ ينو هجرح نم ىلع فقأ (۲)

 .رظن هيف دانسإب ايندلا يبأ نبا هحرحخأ ١:

 6 :مقر ثيدحلا ربصلا ةلاسر يف هجيرخت رظنا (۳)
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 للا نعاضرلا ةلاسر ٤ لكوتلاو ديحوتلا بانك

 اف ؛ةوُعَد» :لاق الإ هلأ نم مال ی واتر رک تدر نیس
 ن اک َءْيَش يضف ول

 لا لوسر ىلإ ءاج الجر نا يتغلب :لاق ةملسم نب دمحم نع ٥-

 ءيش يف هللا مه ال» :لاق يلع رثکُ الو ينصوأ ! هللا لوسر اي :لاقف ي

۳ ET 
 كَل ُهاَضق

 يذلا مويلا يف بل ءادردلا يأ ىلع لحد هنأ ؛ملسم يبأ نع ٦-

 لاقف «ربكي ملسم وبأ لعجف <« «مهسفلأك زعلا يف مهدنع ناک و «هیف ضبق

 ىضق اذإ ىلاعتو كرابت هللا نإف ؛اولوقف اذكهف «لحأ :هظ ءادردلا وبأ

 .هب یر نآ تا ءا

 يه :لاق |٠٠سنإ 4 ربل د
 و ا لح رلا بيصت ةبيصأا

 :لوقت تناك ءادردلا مأ نأ انغلب :لاق «رذ نب رمع نع -۸

 ةا يف ممه هب اوضَر مهل هللا ىضق ام نيذلا ؛هلا ءاضقب نيضأرلا نإ

 .ةمايقلا موي ءادهُشلا اهب مهّطبَْي لزانم

 ٠٠١/۷ ةيلحلا يف ميعن وبأو ٠١١۷/١ ةنسلا يف مصاع يبأ نباو ۲۳٠/١ دمحأ هجرحأ (۱)

 ٠٠٠/١. ةراتخملا يق ءايضلا هححصو ٠١۸/١ بعشلا ىف يقهيبلاو

 يت يرذنملا لاق تماصلا نب ةدابع نع ؛نيقيرط نم الوصوم ءاح «لسرم ثيدح (۲)
 ي يمثيملا لاق .نسح امهدحأ نيدانسإب يناربطلاو ۳٠۸/١ دمحأ هاور :۱۸۷/۲ بيغرتلا

 هاور :يمثيملا لاق «صاعلا نب ورمع نعو .ةعيم نبا هدانسإ يلو دمحأ هاور ۹/١: عمحجما

 ٤۹. :مقر ثيدحلا رظنا .فيعض وهو نيدشر هدانسإ يلو ۲۰٤/٤ دمحأ
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 هللا نعاضرلا ةلاسر لكوتلاو ديحوتلا باتك

 ىلاعتو كرابت هللا ىحوأ اميف ناك :لاق ءةريغملا نب ناميلس نع ٩“

 الو كرزول مظعأ وه لمعب يناقلت نلواي ياضقب ارا نم كرزول حا
 .رطبلاو دواد اي كايإف "رطبا نم كيلع يطَجَسل دشا

 ىوس ىّرَه رومألا يف لام :لاق «نيزعلا دبع نب رمع نع - ٠٠

 .اهيف كب هللا ءاضق عقاوم

 ل تام دقو يرعآ عب :لاق «يرضبلا يلع نب نسحلا نع ١-

 :لاقف «ریثک رعابأ

 نحإ يوذ ءادعأ ةتامت الول هتدابع ف دبعانأ يذلاو ال

 نكي مل هللا هاضق ايش نأو اهكرابَم ف ىلإ نأ نرسام

 فئاطلا لهأ نم لحجر عرز :لاق «يكملا دمحم نب سنوي نع -۲
 :لاقو «یکبف «هنع هيمون هيلع انلخدف « قرتحاف ةفآ هثباصأ غلب املف اعر

 حير لتمَڪط :لوقي ىلاعتو كرابت هلا تعم“ نکلو «يکبأ هيلع ام هلاو
 د

 اا [۱ ۱۷: نامع لآ ] 4 هله مهَسَش ارملظ موق ترَحتْباصأ رص ايف

 .ناكبأ يذلا كلذف «ةفصلا هذه نم نوكأ نأ

 ةّتَجو ‹«مظعألا هللا باب اضرلا :لاق «ديز نب دحاولا دبع نع -۳

 .نيدباعلا حارتسمو «ايندلا

 .ةمعنلا يف نايغطلا وأ رتحبتلا :رطبلا )١(
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 ىلا نعااضولا ةلاس لكوتلاو ديحوتلا باتك

 نم تقزُر دق نوكأ نأ وجرأ :لاق «ينارادلا ناميلس يبأ نع - ٤

 .ايضار كلذب تنكل َراتلا ينلخدأ ول افر اضرلا

E ڏ بلاط يبا نب يلع رظن :لاق «يزنعلا ديز يبأ نع -٠ 

 امو :لاق ؟انيزَح اًبيمك كارأ يل ام !يدع اي :لاقف « ابيك متاح نب يدع

 يضر نم هنإ !يدع اي :لاقف !!ينيع “ ا تعقفو «يئانبأ لتق دقو ينعنم

 هيلع یرج هللا ءاضقب ضر م نمو «ٌرَْأ هل ناکو هيلع یر هللا ءاضق

 .هلمَع طبحو

 .هتلزتم قوف ىتمتي ال يضارلا :لاق «ليضفلا نع - ١١

 نب دمحمو رانيد نب كلام عمتحا :لاق ‹«بذوش نبا نع -۷

 لحرلل نوكي نأ نم لضفأ ءيش ام :كلام لاقف «شيعلا اركاذتف «عساو

 دحجوو «ءاشع دجي ملو ءادغ دحو نمل ىبوط :دمح لاقف .اهنم شيعي ةلغ

 و ا f" اک ا .
 .ضار هنع هللاو :لاق وأ .ضار ك هللا نع وهو «ءادغ دج ملو ءاشع

 .ضار وهف تاوهشلا نع ٌدْبعلا "الَّس اذإ :لاق «ناميلس يأ نع -۸

 انا هعم تبكر ف ينكر تساف :لاق «سوماج ةئامعبرأ نم وحن يربطلا ريشبل

 .تعلق وأ تقش :تققف (۱)
 .عطقنا :الّس (۲)
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 هللا نعاضرلا ةلاسر لکوتلاو ديحوتلا باتك

 «مهعم اوبهذاف اضيأ متنأو :لاقف .سيماوجلا تبهذ !انالوم اي :اولاقف

 ‹«تكسا :لاقف ؟انترقفأ !هبأ اي :هنبا هل لاقف .ىلاعت هللا هجول رارحأ متنأف

 .هديزا نأ تببحأف «ینربتحخا ك ير نإ !ینب يأ

 رصع. لئابقلا تابارخ يق ناك :لاق «رمع نب زيزعلا دبع نع ٠-

 لسغيو «هدهاعتي هيلإ فلتحي رصم لهأ نم باش ناكف «موذحب لحر

 هنإ :همدخي ناك يذلل لاقف ءرصم لهأ نم ىتف ىرقتف «همدخيو هقرح

 هاتأف «هيلإ كعم ءيجأ نأ بحأ انأف «مظعألا هللا مسا فرعي هنأ يغلب
 ولف «مظعألا هللا مسا فرع كنأ ينغلب هنإ !مع اي :لاقو «هيلع ملسف

 ُهركأ انأف « ينالبأ يذلا وه !يحخا نبا اي :لاق !كب ام فشكي نأ هتلأس
 ء9 £

 .هدارا ن نأ

 ةيودعلا ةعبار دنع اوركذ :لاق ءانبألا نم دمحم نب رفعح نع ١-

 دبعتم نم لزاي «ةرم ةنس لك ي الإ معطي ال ليئارسإ ينب ين ناک ادباع

 :اهدنع لحجر لاقف «هتدئاًم لوُضف نم مّكقتيف كلا باب ىلع ةّلبرَم يتأيف

 ريغ نم هقزر لعجي نأ هللا لأسي نأ ةلزبملا هذه يف ناك ذإ اذه ىلعامو
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 هللا نعاضرلا ةلاسر لکوتلاو ديحوتلا باتک

 كرابملا نب هللا دبع دنع تنك :لاق «ديمح نب صفح نع -۲

 فالح ىّتمتي ال :لاق ؟اّضّرلا ام :هتلأسف «هنأرما تتام نیح ةفوكلاب

 «هفرعأ ملو :صفح لاق « هللا دبع ىزعف شايع نب ركب وبا ءاجف .هلاح

 ءاًضّرلا ريغب ملكتي م نم :لاقف هاف« هيف انك امع ُهلَس :هللا دبع لاقف

 .صاوَعلل كاذ :لاقف «ضايع نب ليضفلا تلأسو :صفح لاق .ضار وهف

 ِنَم :ضايع نب ليضفلل تلق :لاق ءدباعلا يمليدلا مداق نع -۴۳

 يتلا هتازام ريغ ىلع نوکی نأ بح ال يذل :لاق ؟ىلاعت هللا نع يضارلا

 .اهیف لعب
 نم تاحرد َعفْرَأ ةرحآلا دري نل :لاق «يئاربلا هللا دبع يبأ نع ٤-

 .لاح لك ىلع كك هللا نع نيضاّرلا

 ىق :لاق ءانل خيش انثدح :لاق٠قرزألا ةيواعم نب دمحم نع ٥-

 دبع ىلع ينلُد !ليربج اي :سنوي لاقف .امهيلع هللا ىلص ليربجو سنوي

 وهو «هيلجرو هيدي ماذحجلا عطق دق لجر ىلع هب ىتأف :لاق ؟ضرألا لهأ

 كيف يل تْيقْبأو «تئش ثيح امهينتبلسو «تئش ثيح امهب ينتعتم :لوقي

 هينيرت نأ كتلأس امنإ !ليربج اي :سنوي لاقف !لوصو اي !راب اي «لَمألا

 نأ ترمأ دقو ءاذكه ءالبلا لبق ناك اذه نإ :ليربحج لاق ؟اماوق اماوص

 ثيح امهب ينتعتم :لاقف ءاتلاسف هعبصأب هينيع ىلإ راشأف :لاق .هرصب هس

 !لوصو اي !راب اي «لمألا كيف يل تيقبأو «تعش ثيح امهينتباسو «تكش
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 هللا نعاضرلا ةلاسر لکوتلاو د ديحوتلا باتك

 كيلجرو كيدي كيلع دريف كعم اوعدنو «وعدت مله :ليربح لاقف

 ؟لو :لاق .كاذ بحأ ام :لاق .اهيف تنك يتلا ةدابعلا ىلإ دوعتف كرصبو

 سنوي لاقف :لاق لاذ نم یا بحأ هتیحمف ءاله ي هتبح ناک اذ :لاق

 دق لحرب ءايبنألا نم ىن رم :لاق ءدباعلا دمحم يبأ ةيزخ نع ١-

 ىحوأف «هلاح نم هتلقن ول اذه كدبع !بر اي :لاقف ءءالبلا نم هلهأ هذ

 هللا كلقني نأ بحت امأ !اذه اي :هل لاقف «هلقنأ نأ بحي ُهلس نأ :هيلإ هللا

 .هيلإ كاذ هللا ىلع ريحت :لجرلا لاقف ؟اهريغ ىلإ هذه كلاح نم

 نع انباحصأ انثدح :لاق «يميتلا دمحم نب هللا دبع نع -۷
nا  ,| o rrof 

 بجعاأف ءاهيف نسحأ ةبطخحب ليئارسإ ينب يف 5 ىسوم ماق :لاق مهار

 هللا ىحوأف :لاق .ال :لاق ؟كنم ملعأ سانلا يف :ليئارسإ ونب هل لاقف ءاهب

 دقو «ينم ملعأ نمو !بر اي :لاق .كنم ملعأ وه نم سانلا ق نأ هيلإ

 نم دبع كنم ملعأ :هيلإ هللا ىح وأف !؟ءيش لک ملع اهيف ءةاروتلا ينتيئآ

 يلحرو هيدي عطقف «راّبج كلم ىلإ هتفعب مث ةلاسرلا هّنمَح يدابع

 لوف تیا الوسر هبا دعا م هپ عایق ام یل تذعاف هلآ عح

 ا نا فاعأ نإ :ةلو لرأ
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 هللا نعاضرلا ةلاسر لكوتلاو ديحوتلا بانك
 0 29ا

 ؛كيدو راحو بلك هل ةيدابلاب لر ناک :لاق «قورسم نع -۸

 «مهءابخ مه لمجيو ءءاملا هيلع نولقني رامحلاو ءةالصلل مهظقوي كيدلاف
 باهذل اوُنزَحف كيلا ذحأف بلعللا ءاجف :لاق .مهسّرْحَي بلكلاو

 اوثكم مث «اريخ نوكي نأ ىسع :لاقف ءاحلاص لحرلا ناكو «كيدلا

 نوكي نأ ىسع :لاصلا لجرلا لاقف «بلكلا بيصأ مث «هللا ءاش ام

 مث اريح نوكي نأ ىسع :حلاصلا لحرلا لاقف ء«رامحلا باهذل اونزحف

 ْنَم يبس ڏق اذٳف ؛اورظنف موي تاذ اوحبصأف « هللا ءاش ام كلذ دعب اوثكم

 تّوصلا نم مهدنع ناك اع كعلوأ ذحأ اغنإو :لاق «مهاوقبو مُهلوح

 مهرامهحو مهبلك بهذ دق «بلجي ءيش كعلوأ دنع نكي مو «("ةبلَحلاو

 .مهکیدو

 :هتيصو يف هنبال نامقل لاق :لاق «بيسملا نب ديعس نع -۹

 تلق ام ّملعأ نأ نود اهكيطعأ نأ ٌردقأ الف هذه امأ :لاق «كل ريح كلذ

 هدنعف هيأ تح مله ءايبن ثعب دق هللا نإف !ىب اي :لاق .تلقامك هنإ

 هنباو راح ىلع وهو جرخف :لاق .هيلإ انب بهذا :لاق .كل تلق ام نايب

 امهتقلت تح يلايلو اًمايأ اراس مث «داز نم امهحلصي ام ادورو راح ىلع

 .تاوصألا :ةبَلَحلا )١(
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 هللا نعاضرلا ةلاسر لکوتلاو دیحوتلا بانك

 ىتح اريسي نأ هللا ءاش ام اراسف اهالحدف ءاه اميه اذحأف « زام ر ار روھ 8 00.

 اًطبتساو دارلاو ءاملا دفلو ءٌرحلا تشاو «راهنلا ىلاعت دقو اره

 امه انیبف .اًمهقوس ىلع ناّدتشی العجف هنبا لزنو «نامقل لزف ءامهیّراَمح

 :هسفن يف لاقف «ناحدو داّرسب وه اذإف ؛همامأ نامقل رظن ذإ ؛كلذك

 ذإ ؛نادتشی كلذك امه امنیبف «ساتو نارُُْع ناحدلاو ءرجش داوسلا

 ققح مدقلا نطاب يت لحخدف «قيرطلا ىلع ئتات مظع ىلع نامقل نبا ئطو
 ؛ةتافتلا نامقل نم تّئاَحف «هيلع ايشغم نامقل نبا رخف اهالعأ نم رهظ

 مظعلا جرختساو «هردص ىلإ هّمضف هيلإ بوف «عیرص هنباب وه اذإف

 هجو ىلإ رظن مث «هّلجر اهب “"ثالف هيلع تناک ةمامع تشاو «هنانسأب

 اه هبتناف «مالغلا دخ ىلع هعومد نم ةرطق ترطقف «هانيع تفرذف هنبا

 ريخ اذه لوقت تنأو «يكبت تنأ «هبأ اي :لاقف «يكبي وهو هيبأ ىلإ رظنف

 یاملاو ماعطلا دفن دقو ؟يكبت تنأو يل اريح اذه نوكي فيك «يل

 تبهذ يلاح ىلع ينتكر تو تبهذ نإف ؛ناكملا اذه يف تنأو انأ تيقبو

 نوكي نأ ىسع فيكف «اعيج انتم يعم تمقأ نإو «تيقب ام مغو مَ
 كيدتفا ينأ تددوف !ينب اي يئاكب امأ :لاق ؟يكبت تنأو يل اريح اذه

 :تلق ام امأو «دلاولا ةقر يعمو «دلاو ينكلو ءايندلا نم يظَح عيمجب

 تيلبا ام مظعأ ينب اي كنع فرص ام للعلف «يل اريح اذه نوكي فيك

 .رفقلا ةيربلا :ةزاغملا )١(

 .هلجر اهب طبرو دش يأ :ثالف (۲)
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 هللا نعاضرلا ةلاسر لكوتلاو ديحوتلا بانك
3 

 رظن ذإ هرواحي وه امنيبف ؛كنع فرص ام رسيأ هب تيلتبا ام لعلو «هب

 ت رأ مل :هسفن يف لاقف ءداوسلاو ناحدلا كلذ ري ملف همامأ اذكه ناقل

 تيأر ام يبر ثدحأ دق نوكي نأ لعل نكلو «تيأر دق :لاق مث ؟اعیش

 ىلع لبقأ دق صحشب وه اذإف ؛همامأ رظن ذإ اذه يف ركفتي وه انيبف .ائيش

 ملف ءاحسم ءاوهلا حسم «ءاضيب ةمامعو «ضايب بايث هيلع «'قلبأ سرف
 تن :لاقف «هب حاص مت هنع یراوتف ءابیرق هنم ناک یټح هنیعب هقمر لزی

 كلذكو «لاقي كلذك :لاق ؟ميكحلا تن :لاق .معن :لاق ؟نامقل

 ؟تنأ نم !هّللا دبع اي :لاق ؟هيفسلا اذه كنبا كل لاق ام :لاق .يبر ينتعن

 كلم الإ يناري ال ءليربح انأ :لاق .كهحو ىرأ الو «كَمالك عم

 ؟هيفسلا اذه كبا كل لاق امف «ينتيأرل كلذ الول «لسرم ين وأ «برقم

 ينبا هلاق ام ملعأ تنأف «ليربح تنأ تنك نإ :هسفن يق نامقل لاق :لاق

 ءامكتظفح نأ ىلع امك ر مأ نم ءيشب يل ام :لب ليرح لاقف .ينم

 ءاهيف نمو ءاهيلي امو ةنيدملا هذه فسَخب يبر ينرمأ دقف «ينوتئا

 ام ينع امكسبجي نأ يبر توعدف ةنيدملا هذه ناديرت امكنأ ينوربحأف

 كنبا هب يلب ام الولو «كتبا هب ىلا ام ينع هللا امكسبحف «ءاش

 مالغلا مدق ىلع هدي ليربح حسم مث :لاق .تفّسَح نم عم امکب تفَسخل

 ءاماعط التماف ماعطلا هيف ناك يذلا ىلع هدي حسمو «امئاق ىوتساف

 .ضايبو داوس :قلبلا )١(
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 هللا نعاضولا ةلاسر .٠٠ لكوتلاو ديحوتلا بانك

 ءامهيرامو امهلمح مت ءءام ًالتماف ءاملا هيف ناك يذلا ا حسمو

 اجرح يتلا رادلا يف امه اذإف ؛ريطلا لخزي امک اطھیراج ؛ امه ا لجزف

 .يايلو مايأ دعب اهنم
 لاح يأ ىلع يلابأ ام :لاق هه باطخلا نب رمع نع ٠-

 بح اميف ريخلا يردأ ال يأل ؛هّركأ ام ىلع وأ بح ام ىلع «تحبصأ
  .هركأ اميف و

 غلب دقف اضرلا هل بهو نم :لاق يئارلا هلا دبع يأ نع ۳٠

 .تاجرذلا لضفأ

 ام تيضَر تن نإ :دابعلا ضعب يل لاق :لاق باده نع ۲

 .تيتوأ اميف كيلع باسحلا فح «تيطأ

 هلا يضر ريسيلا قزرلاب هللا نم يضر نم :لاق «نسحلا نع -۴۳

 .ليلقلا لمعلاب هنم

 كعنم نإو «كانغأ كاطعأ نإ :لاق «ىجابنلا هللا دبع يأ نع ٤١-

 .كاضر

 ؛الادبأ اونوكت نأ متببحأ نإ :لاق «يحابنلا هللا دبع يبأ نع ٥-

 هللا ريداقم نم هب لري م هللا ءاش ام ًبحأ نمو «هللا ءاش ام اوُبحأف

 .هّحأ الإ ءيشب هماکحأو

 :لاع عيفر توض يأ :لج رز (1)
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 هللا نعاضرلا ةلاسر لكوتلاو ديحوتلا باتك

 ا

 نويحتسي اقلح هللا قلخ يف نإ :لاق «يجابلا هللا دبع يأ نع - ۳٦

 .اًقَقََ اهوفقل هرادقأ عقاوم نوملعي ول « «ربصلا نم

 ادابع هلل نإ :ءامكحلا ضعب لاق :لاق «دواد نب ميهاربإ نع -۷

 ايندلا نم تمص نيذلا كعلوأ :رحخآ لاقف :لاق .رشبلاب بئاصملا اولبقتسا

 .مهُبولق 2

 له !دواد اي :دواد روبز ي تدحجو :لاق «هبنم نب بهو نع -۸
 «يمكُ نوَضْري نيذلا ؟طارصلا ىلع ارم سانلا غرس نم يرذت

 .يرکذ نم ةبطَر مهتتسلأو

 هضرم يق ةيلاعلا يبأ ىلع تلحد :لاق «ةمالس نب رايس نع -۹

 .قل هللا ىلإ هّبحأ «يلإ ُهبحَأ نإ :لاقف «هيف تام يذلا

 ؟هللا فشتسا :لوقنف «يمايلا ديبز دوعن انك :لاق «نایفس نع - ٠

 .يل رخ مهللا «يل رح مهللا :لوقيف

 «دادش :هل لاقي لحجر ةرصبلاب ناک :لاق «نيسح نب دلخم نع ٤۱

 :اولاقف «نسحجلا باحصأ نم هداوع هيلع لحدف «عطَقَتف ماذجلا هباصأ

 ‹تطقس ذنم ليللاب يئزح ينتاف ام هنإ امأ :لاق .ريخب :لاق ؟كٌدجَب فيك

 .ةعامحلا ةالص َرضحأ نأ ىلع ردقأ ال ينأ الإ يب امو

 ويح هتييحناف » :ىلاعت هلسوق يف «دوسألا ةيواعم يبأ نع -۲

 .ةعانقلاو اضرلا :لاق [۷:لحدا] ببم
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 هللا نعاضرلا ةلاسر لکوتداو دیحوتلا باتک

 موي ىلاعت نه رلا ءاسلج) :لاق «هعفر دانسإب یسوم نب دسأ نع ۳

 .”«نوركاذلا «نوٌركاّشلا «نوعضاولا «توضاَرلا «نوفئاخا : :ةمايقلا

PL 
 يأ !بَر يأ :4ٍ يلا ىسوم لاق :لاق «بعك نب دمحم نع ٤-

 ؟دحأ كمهتي لهو !بر يأ :لاق .يُّمِهّسب يذلا :لاق ؟ابلذ ُمظعأ كَقْلح
 .يئاضقب ىضري الو ينريخسي يذلا «معن :لاق

 بويأ دسحج نم عقتل ةدودلا تناك نإ :لاق «نسحلا نع ٥-

 .هللا قزر نم يلك :لوقيو ءاهناكم ىلإ اهديعيف اهذحأيف

 دقل :لوقي ناك «زيزعلا دبع نب رمع نأ ؛ديعس نب ىبحي نع ٦-
 يئ الإ "بّرِإ اهلك رومألا نم ءيش يف يل امو «تاوعدلا ءالؤه ينكر
 يضر مهللا : اهب وعدي امت اريثك ناكو :لاق .ىلاعت هللا ردق عقاوم

 الو «هگرعأ ءيش لیجعت بحأ ال یتح «كردَق يف يل كرابو «كئاضقب
 .هلُجَع ءيش ريحت

 وهو لحجر ىلع لحد هه  ءادردلا ابأ نأ ؛هغلب كلام نع -۷

 ءاضق ىضق اذإ هللا نإ ‹َتْلصَأ :ءادردلا وبأ لاقف هللا دمحي وهو تومي

 ۰ .هب ىضري نأ بحأ

 وبأو دهزلا يف كرابملا نبا بيسملا نب ديعس نع السرم هجرحخأ «لضعم هدانسإ )١(

 امك ظفللا يف ريسي فالتحخا عم ۱۷۳/۳١ بيذهتلا يف يزملاو١ ٤۳/۸ ةيلحلا يف مليعن

 لهأ ادغ هللا ءاسلج :ظفلب اعوفرم ناملس نع |۲ سودرفلا يف يمليدلا جرحأ

 ٤٦٠/٣. ريدقلا ضيف رظنا فيعض هدانسإو .ايندلا يف دهزلاو عرولا

 .ةجاح يأ :بّرإ (۲)
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 _ هللا نعاضرلا ةلاسر لکوتلاو د ديحوتلا باتك

 نب رمع هرضحف لحجر نبا تام :لاق «صاوخلا ناميلس نع -۸

 هللاو اذه :موقلا نم لحجر لاقف «ءاّرعلا َنَسَح لجرلا ناكف «زيزعلا دبع
 نود ربصلا :ناميلس لاق .رّبصلا وأ :زيزعلا دبع نب رمع لاقف .اًّضّرلا

 «ناك كلذ ياب اًيضار ةبيصملا لوزن لبق لحرلا نوكي نأ اضرلا ءاضرلا

 .ُربصَي ةبيصلا لوزن دعب نوكي نأ ربصلاو

 :لاقف ك يبلا ىلإ لحر ءاح :لاق هه تماصلا نب ةدابع نع - ٩

 داهجو «هلوسرب قيدصتو «هللاب ناعإ» :لاق ؟لضفأ لمعلا يأ !هّللا لوسر اي

 . كل هاضق ِءيش يف همه ال» :لاق .اذه نم نوهأ دير :لاق .«هلیبس ېف

 ‹«يخبسلا دقرفو انأ انجرح :لاق «ديز نب دحاولا دبع نع ٠-

 املف «سراف ضرأب اتل اَّخأ روزن «رانيد نب كلامو «عساو نب دمحو

 نحن اذإف ؛هوحن انضكارتف بج حفتس يف ءوضب نحن ذإ ؛زُمْرَه مار انزوا
 هذه تلحد ول !اذه اي :انضعب هل لاقف ءامدو اًحيق رطفتم موذحبم لحرب

 مث ئامسلا ىلإ هفّرَط عفرف ؟اذه كئالب نم تلاع تْيوادتف ةنيدملا

 ال ناب ىّبعلاو ةماركلا كل «كيلع ينوطخسيل ءالؤهب تي !يهإ :لاق

 .ادبأ كفلاحأ

 )١( فاحتإلا يف يريصوبلا لاق ١/ :1۳دمحأو ىلعي وبأو ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاور ١/٠٠۸

 عمحا يق يمثيملا لاق .نسح امهدحأ نيدانسإب يناربطلاو ١/ :۲۷۸نيدانسإب يناربطلا هاور

 نبا هقثو ميهاربإ نب ديوس رحآلا يقو «فعض هيفو نسح هثيدحو ةعي نبا امهدحأ يت
 يف يقهيبلا هجرحأو .تاقث امهلاجر ةيقبو يئاسنلا هفعضو نيتياور يف نيعم

 بعشلا ١٠۲۳/۷.

- VA - 



 هللا نعاضرلا ةلاسر لکوتلاو ديحوتلا بتك

 ةَمَألا نم م !بر اي : .ىسوم لاق :لاق < لسا نب دیز نع -۱

 مهنم ىضرأو ىاطعلا نم ليلقلاب نوضري «دمحأ ةمأ :لاق ؟ةموحرملا

 .هللا الإ هلإ ال :اولوقي نأب ةنحلا مهلخدأو «لمعلا نم ليلقلاب

 :لاق ؟كّنَدوم هتيفصأ نمل تلعح ام !ىهإ :لاق «ريزع نع ۲
o a. ّ 

 .ميظعلا رطخلا هرحأو ريسيلاب هيضرأ

 ريح يوقلا نموا :4 هللا لوسر لاق :لاق هظ ةريره يبأ نع -۳

 «كّعَفني ام ىلع صرحاو ءًريخ لك ينو «فيعّصلا نمّرُلا نماهللا ىلإ بحأو

 ءاذكو اذك ثلعف يأ ول :لقت الف ءيش كباَصأ ناف ؛زَجْغت الو هللاب نعتاو

 "(ناطْيَشلا لمع م حف وا ناف :لكف ءاش امو هلا رد :لق ْنکلو

 اميف هّدْبَع يلبي هللا نإ» :لاق «ثيدحلا عفر ب يبلا ىأر دق هبسحأو :لاق

 كراّبَي مل ضْرَي مل نمو «ُهَعَسَوو هيف هل هللا كراب هل هللا مسق اب يضر نمف «هاطعأ

 "۲ هيف هل

 هللا دارأ اذإ» :لاق ع یبلا نأ ؛هعفر ريخشلا نب ءالعلا يأ نع ۵۵

 ۲۰٣۲/۲. ملسم هجرحا «حیحص ثیدح (۱)

 .حيحصلا لاجر هلاجرو ٥ دمحأ هاور ٠۲١۷/٠١: عمحجملا ق يمثنملا لاق (۲)

 .تاقث هدانسإ لاجر ثيدح وهو ددسم هاور ۳۹۸/٤: فاحتإلا يف يريصوبلا لاق

 رمح نب ميلس وأ ميلس نب رمحأ :وه يباحصلاو ٠١١/۲ بعشلا يت يقهيبلا هجرجأو

 1۷/١. ةباغلا دسأو ۷۲/۸ باعيتسالا رظنا
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 هللا نعاضرلا ةلاسر لكوتلاو ديحوتلا بانك
O 

eراو دپ  o of Tyهو  
 اع هضري م اریخ هب ذري مل اذٳو هيف هل كرابو «هل مسق ام هاضر اريخ دبعب

 .«هیف هل كرا لو «هل ّمّسَق

 «هل راتخيف «هللا ريختسيل لحرلا نإ :لاق هلظ رمع نبا نع ١-

 ريخ دق وه اذإف ؛راتخيف ةبقاعلا يف رظني نأ ثَّبلَي الف «هّبر ىلع طحخسيف

 .هل

 نم رمألا ىلع فرشيل لحرلا نإ :لاق هلظ هللا دبع نع -۷

 عبس قوف هللا هركذ « هيلع َرَدَق دق هنأ ىأر اذإ ىح «ةرامإلا وأ ةراّحّتلا

 هرسيأ نإ ينإف ؛اذه يدبع نع فرْصاف بهذا :كلَملل لوقيف «تاوامس

 «هناريجب ريتي لطيف «هنع فرُصيف هّقوعيف كلما ءيجيف «مّلهَح هلحدأ هل
۷ 
 .هللا الإ هنع هفرص امو «نالف ينقبس «نالف يناَهد ا

 ربصلا :لالحخ ٌمَبرَأ نامإلا ةّوْرذ :لاق هل ءادردلا يبأ نع -۸

 .ل برال مالستسالاو «لک ول صالحإلاو «ردقلاب اضّرلاو «ېکحلل

 يلهأ ىلإ تعحر اذإ يلابأ ام :لاق هل دوعسم نب هللا دبع نع -0۹

حبصأ امو «ءارضب مَا ءارسبأ ؛ مهار لاح يأ ىلع
 ت نمتف لاح ىلع ت

 .اهاوس ىلع يأ

 ىلإ ريبكلا عماجلا يق يطويسلا هبسنو ۲ ص دهزلا ىق كرابملا نبا هحرحخأ «لسرم ثيدح )١(

 .ملعأ هللاو
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 هللا نعاضرلا ةلاسر لكونلاو ديحونلا بانك

 :لاق «ثدحي لاله نب دیه تعم :لاق «مزاح نب ریرح نع -۰

 هلاو :هل تلقف ءاموي هه نيصح نب نارمع تیت :لاق «فرطم ينثدح

 نإ هللاوف «لعفت الف :لاق .ىّمْلَك كارأ تلو ءهيف لر امل كنايتإ عال یا

 5 ةنس نيثالث ثكمف هنطب یقس ناک و :ریرحج لاق .هللا ىلإ هبحأل يلإ هّبح

0 

 .بوقثم ریرس ىلع

 هيلع لحدف هل نيصح نب نارمع ىكتشا :لاق «نسحلا نع ٦١-

 نم قع ا عب نإ !دیحن ابا ای :هل لاقف «ةدايعلا يف هأطبتساف «هل راح

 هبحأ لإ كاذ بحأ نإف «لعفت الف :لاق دهجلا نم كب ىرأ ام كتدايع

 بونذب ةازاَجَُم ىرت ام ناک اذإ تيارا «یرت اع يل سغتبت الف کیک هللا ىلإ

 نم مُڪَبَص أ آَمَو » :لاق هنإف ؛يقب ام ىلع هللا رفع وحرأ انأو «تضم دق

 .[۲۰:یروشلا] | 4 ) رين نع أوفعيَو م کیدَيَأ تس امت ةمیصُم

 بقثف «هنطب ىقس هنأ ؛هلط نيصح نب نارمع نع «نسحلا نع -۲

 قح هيلع ملسُث ةكئاللا تناكو :لاق .ةنس نيثالث هيلع ريصأف ريرس هل

 .هيلإ داع مث «هيلع ميللسلا قف ىوتكا املف «نیتنسب هتافو لبق یوتکا

 ةنبا تعزجف اهياجر نم تدعقأ دوسألا مأ نأ ؛ميهاربإ نع ٣-

 .ذزف اريح ناك نإ مهللا ي ىعزجت ال :تلاقف «ام

 لهأ ننحتمأل :لحز لاق :لاق «ىسوم نب نسحلا نب يلع نع ٤
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 هللا نعاضرلا ةلاسر _لكوتلاو ديحوتلا باتك

 فارطأ ةلكألا تلكأ دقو سوسرطب لحر ىلع تلحدف :لاق «ءالبلا

 لکو «قرع لکو هّللاو «تحبصأ :لاق ؟تحبصأ فيك :هل تلقف

 اهکر شو اهرفک يف مورلا ناو ءعّحَولا نم هتدح ىلع ملأ «وضع
 هح يلإ هبحأ كك هللا نيب كلذ نو «هيف انأ امم ينشمحَرل يلع تّعَلطا

 يتلا ءاضعألا ينم عطق يبر نأ تدذو ينم يبر ذحأ ام رذق امو «هللا ىلإ

  لاقف :لاق .ارکاذ هل نوکی يناسل الإ ينم قبي م هنأو «مإلا اهب تْبستكا

 هلا دیبع مهلك لخلا كافك اأ :لاق ؟ةَلعلا هذه كب ٌتَأدَب ىتم :لجر هل

 هللا ا یکشی سيل «كک هللا لإ ىیوکشلاف «ةلع دابعلاب تلزن اذإف ؛هلايعو

 .دابعلا لإ

 فصنلا بهاذ ةصيصملاب لجر ناك :لاق «نسحلا نب يلع نع ٥-

 بوقثم ريرس ىلع ريرض «هدسج ضعب ي هحور الإ هنم قبي م لفسألا
 ءايندلا كلم :لاق ؟دمح ابأ اي تحبصأ فيك :لاقف «لحاد هيلع لحدف

 .مالسإلا ىلع ينافوتي نأ الإ ةحاح نم هيلإ يل ام «هللا ىلإ عطقنم

 ءالؤه نم یتیم الجر تعمم :لاق «ليعامسإ نب فلحخ نع -1

 تددزا ام "اًعضُم يشمسقف ماوه ترمأ ول «كتزعو :لوقي «ىَمّرلا
 ناكو :فلح لاق .اضر الإ كتمعنو كنم كنعو «اربص الإ كقيفوتب كل

 .هندب ةماعو «هيلجرو «هيدي عطق دق ماذجلا

 .هنم لكنأبف وضعلا يف ي عقي ءاد :ةلكألا )١(

 .ةغضملا ردق اًعًطق يأ :اًعضم (۲)
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 هللا نعاضرلا ةلاسر لکوتلاو ديحوتلا باتک

 براق دق ناک و- مشاه ينب ىلوم مساقلا يأ نب دمحم نع ۷٠-

 لإ لهو «هالحجرو هادی تعطقف هب ماف اراب باع ظ عو :لاق -ة

 هللا قاس اع ينوعنه نکلو ورتا :لاقف «هن وزعي هناوخإ عاجق «هدبعتم

 !يهإ «بئاجعلا ىلإ ٌرظنأ بئاغرلا ةلزام يف تحبصأ !يهلإ :لاق م « لإ
 ع

 !؟كيف ىذؤي نم ىلإ كددوت فيكف «كيذي نم ىلإ كتمعنب ُدَدونت تن أ

 ‹تفرصنا م ةعمجلا تيلص :لاق «ناميلس نب ةيطع نع -۸

 ةزانج ي مکل له :لاقف رصعلا انيلص ىتح ديبع نب سنوي ىلإ تسلجف
  مکلله :لاق من غ FR «دعس ينب ةيحان ىلإ انيشمف ؟نالف

 ت تدب ىتح ةئيبلا هيف يف تعقو دق الجر انيتأف ؟هٌدوُعَت دباعلا نالف يف

 اات راق ابق اعد ملكتي نأ دارأ اذإ ناکف «هسارضأ

 اعد هيلع انلخد املف «نهیف نسحي تاملکب ملتی مث لب یتح هناسل

 ين هاتقَدَح تطقس ذإ هناسل لبي وه انيبف «لعفي ناك ام لعفيل حَدقلاب

 امو ءاًمسد امهيف دحأل ينإ :لاق مث «هديب امهٹرمف «امهذحأف «حدقلا

 امهيناطعأ يذلا هلل دمحلا :لاقف «ةلبقلا لبقتسا مث ءامهيف يقب هنظأ تنك

 ‹«يلحأ رضحو «يمايأ تينف اذإ تح «يتحصو يبابش امهب ينعتمو

 انك دق :سنوي هل لاقف .امهنم اريح هللا ءاش نإ امهب يندب ينم امهذحأ

 نم انجرح م ءاعدو ارج :لاقف .كیتسک نآل نحن كبر انا
 .ياجلا ظيلغلا مخضلا حدقلا :بعقلا )١(
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 هللا نعاضرلا ةلاسر لكوتلاو ديحوتلا باتک

 ريخ مدهش :لاقف انتصقب هانثدحف يدراطعلا ءار ابأ انيتأ ىح هدنع

 مرز م ءاضيرم مدع م ءةزانج متعيش م «ةعامج متيلص نيح متمنغو
 دق «اريخ تبصأ دقل هللاو انأو ءاريح متبصأ دقل اريح متبصأ دقل ءاحأ

 .ةيآ فلأ نم رثكأ ةحرابلا تأرق

 رع نم ناک ام ىلع هللا ءاضقب ضْرا :لاق «نوع نبا نع -۹

 ملعاو «كترحآ رمأ نم بلطت اميف َعّلبَأو «َكَّمَهل لقأ كلذ نإف ؛رسيو

 دنع هاضرك رقفلا دنع ُهاَضر نوكي ىح اضرلا ةقيقح بي بيصُي رل دبعلا نأ

 هءاضق تيأر نإ طحن مث كرمأ يف هللا يضقتست فيك ءءاحرلاو ىنغلا

 «َكَنَكلَه هيف ناكل كل قفو ول كلذ نم َتْيَوَه ام لعلو «كاوهل افلاحُم

 فيكو «بيغلاب كملع ةلقل كلذو «كاوه قفاو اذإ هءاضق ىضرتو

 باب تبصأ الو «كسفن نم تفصنأ ام ؛كلذك تنك نإ هيضقتست

 .اضرلا

 كدابع يأ !بر :4 دواد لاق :لاق «هبنم نب بهو نع _-۰

 .هب ضر ملف هل تخف رمأ يت ينّراَخَسا دبع :لاق ؟كيلإ ضغبأ

 ويح EE هنييحنلف ل :كك هلوق يف «دوسألا ةيواعم يبأ نع 8

 .ةعانقلاو اضرلا :لاق [۷٠:لحا] 4ط

 ريح

~Nتيقل :لاق -نيدباعلا نم ناک و - ىعشاجا راشب نب رشب نع  

 عم كسفن قلأ :لاق ؟ينصوأ :مهدحأل تلقف «سدقملا تيبب ةثالث ادابع
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 _دللا نعاضرلا ةلاسر لكوتلاو ديحوتلا باتك
5 E TE 3 E 5 DESEO BSE SE BAERS 

 نأ كايإو كَم لقيو «كُلق غرف نأ ىرحأ وه ءكافلأ ثيح ردقلا

 :لاق .هب رشت ال ةلفَع يف هنع تنأو طَحَسلا كب لحيف كلذ طحخست

 «كلذ ىلع : تلق .كيصوأف صوتسع. انآ ام :لاق ؟ينصوا :رخآلل تلقو

 :ينع ظفحاف ةيصولا الإ تّيَبأ اذإ اّمأ :لاق .كتيصوب عفني نأ هللا ىسع

 :لاق .هيدل ىفلزلا ىلإ كل لّصْوُأ وهف ؛هيهاَلَم كرت يف هناوضر ٌسمكلا

 :لاق مت - عومدلاب ىنعي - احوفس رجتساو ىكبف !ينصوأ :رحآلل تلقف

 لضتو «كلح نميف كلّه هربيدت ريع اريدك كرمأ يف غن ال !يح ا ي

 كرابت هلل نأ ينغلب :لاق «يناجرجلا اح نمحرلا دبع يأ نع -۳

 دقو الجر يّرَعُأ تبهذ «ضعب نم عفرأ مهضعب نأ الإ اعف ادابع لاعتو

 يف كنبا لتق دقو «كيكبي ام :تلقف «ينآر ثيح ىكبف هنبا ٌكرَملا لتق

 يكبأ اغنإ ؟هلتقل ىكبأ نأ نظت تنأ !نمحرلا دبع ابأ اي :لاقف ؟هللا ليبس

 .فويسلا هّلذَحأ ثيح هللا نع هاضر ناک فيك

 يی لق ن نأ ل یسیع لإ اک هلا یوا :ل :لاق نسخا نع ٤

 .مهايند ةمالسل نيدلا ءيندب اوضَر ايندلا له نأ

 ٠- نع اهب يضرو رّبصف ةليل كعو ْنَم :لاق كل ةريره يبأ نع ٠
 . “هما هتدلو مویک هبونذ نم جرح ؛ هللا

 تارافكلاو ضرملا ةلاسر يق هعحار اًعوفرم ةيناثلا ةخسنلا يقو ءافوقوم لصألا ف اذك )١(
: = 
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 هللا نعاضرلا ةلاسر لكوتلاو ديحوتلا باتك

O OEE 

 هحسع. نأ عطس ملف هدي عفرف « هتي ىلع یرجف ءام هيف نم لاسف :لاق

 هللاو !رکب ای :لاق مث «عیبر هظحلف «هنع هحسمف زعام نب رکب هيلا

 كاك هللا ىلع مليدلا ىقعأب يب يذلا اذهب نأ بحأ ام

  -۷فشتسا :لوقنف «يمايألا ديبز دوعن انك :لاق «نايفس نع

 .يل رخ مهللا «يل رخ مهللا :لوقیف هلل

 - ةبعثم نب ديوس ىلع اولحد :لاق «يميتلا نايح يبا نع -۸

 ‹كؤادف يسفن :هل لوقت هلهأو - هللا دبع باحصأ لضافأ نم ناكو

 تيلب :فيعض هل توصب اهباجأف :لاق ؟كيقسن امأ ؟كمعطن امأ

 .رفظ ةمالق هنم ينصقن هللا نأ ينرسي ام هللاو «ةعجضلا تلاطو «فقارحلا

 .٠٠ها )3 نوبل رغ :یلاعت هلوق يي «نايفس نع -۷۹

 .هل نيملستسملا « هئاضقب نيضارلا ‹« نينعمظملا :لاق

 هنبا عجضأ ام ةي ميهاربإ نأ ؛ءاكبلا اص نب يلع نع ٠-

 الف ينحجأت تنأو يلِإ رطب نأ فاحأ ينإف ؛يقاو دش !هبأ اي :لاق «هحجذيل
fا  

 عيمح نم هترهط ةرفغع هيلع هللا داجف ةدحاو ةليل هللا ىلع هسفنب دبعلا داحج ١١. مقر
 هيلع داج نميف اذه نينمؤملا عم يركلا نأش اذكهف «هل بنذ ال نمك راصف بونذلا

 e ههجوب ادغ هيلع دوج اذامب هرمع عیج يٿ هيلع داج ني فيکف «ةليلب

 ىقثألا اهبتجيسو $ اهنم هللاب ذوعن ىظل ركذ امدنع هليزات يق اهركذ يتلا ةفصلاب

E2 نضر فرسلو ) هلوق ىلإ ( :۷-٠۸ لیلا  EE 
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 نعاضرلا ةلاسر ودلاو دي : هللا نع اضرلا ةلاس دلاو ديحوتلا بانك

 هلتواملسأاًملفإ :هللا لوق كلذف :لاق «ههحو ىلع هلتف :لاق «كبر

 . [۳١١:تافاصلا] 4 © نیبجلل

 هر محه ربا لبا ذاو ] :یلاعت هلوق يف «نسحلا نع -۱

 حبذب هالتباو «ةنع يضرف بک و کلاب هالتبا :لاق .[٠؛ةرنبل] 4 تملکب

 «هنع یضرف رانلاب هالتباو «هنع یضرف ةرجهاب هالتباو «هنع یضرف هنبا

 .ناتخلاب هالتباو

 للاب ذوعأ انأو :رمع لاقف «هارَعف زاغلا نب ماشه هيلع لحد «زيزعلا دبع

 حلصي ال كلذ نإف ؛ هللا ةبع فلاخت رومألا نم ءيش يف ةبحم يل نوكي نأ

 .ل هناسحإو يدنع هئالب ىف یل

 هيبأ نع يبأ ينثدح :لاق «ةربس نب زيزعلا دبع نب ةربس نع -۳

 «زيزعلا دبع نب لهسو «زيزعلا دبع نب رمع نب كلملا دبع كله امل :لاق

 :لاقف «ةربس نب عيبرلا هيلع لحد «ةعباتتم مايأ يق رمع لوم محازمو

 كيحخأ لثم الو ءانبا كنبا لثم تير ام هللاو «ةعباتتم مايأ يف كتبيصم

 اَءَر ليلا هّيلَع نج امف یلاعت هلوق يف هموق ميهاربا جاح ام يأ :بكاإوكلا )1(

 . [N] ¢ اک
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 هللا نعاضرلا ةلاسر لكوتلاو ديحوتلا باتك

 ىلع هعم لحر يل لاقف «هسأر ًاطأطف طق لوم كالوم لثم الو «احأ

 نآلا تلق فيك :لاقف «هسأر عفر مث :لاق «هيلع تجيه دقل :داسولا

 وأ «هيلع ىضق يذلاو ءال :لاقف .الّوأ تلق ام هيلع تدعأف ؟عيبر اي

 .نكي م كاذ نم ناك ايش نأ بحأ ام توملا مهيلع :لاق

 نيح زيزعلا دبع نب رمع دهش هنأ ؛ناسح يبأ نب دايز نع ٤-

 هربق يت اولعجو «ضرألاب هربق هيلع يوس املف :لاق «كلملا دبع هنبا َنْفُد
 لعح مث «هيلحر دنع ىرحألاو «هسأر دنع امهادحإ «نوتيز نم نیتبشحخ

 هللا كمحر :لاقف «سانلا هب طاحأو «اًمئاق ىس مث «ةلبقلا نيبو هنيب هربق

 «اًرورسم كب يل هللا كبهو ذنم تلز امو «كيبأب ارب تنك دقف !ينب اي

 ذنم كيف هللا نم يظحل ىحرأ الو اًرورس دشأ طق تنك ام هللاو الف

 «كبلذ كل رفغو «هللا كمحرف «هللا كرّيص يذلا عضوملا يف كعضو

 كل عفش عفاش لک محرو «هئيس نع زواَجَتو «كلمع نسحأب كازحو
 بر هل دمحلاو «هرمألاتملسو هلا ءاضقب انيضر «بئاغو هاش نم رخ

 .فرصنا مث ` نيلاعلا

 :يلصوملا حتفل لحجر لاق :لاق «ديزي نب يلع نب نيسحلا نع ٥-
 انضرو «كءاطغ انع فشكت الو «كءاطع اَنَْه مهللا :لاقف «هللا عدا

 !د واد اي 4 دواد روبز يف تدجو :لاق «هبنم نب بهو نع -
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 هللا نعاضرلا ةلاسر ٠ لكوتلاو ديحوتلا باتك

 «يتَمْسقبو يمك نوضري نيذلا :لاق ؟لضفأ ءارقفلا يأ يردت له

 مظعأ نينمؤملا يأ !دواد اي يردت له .مهيلع تمعنأ ام ىلع ينودمحيو

 .سّبَح اع هنم احرف دشا ىْطّعأ اب وه يذلا ؟ةلرام يدنع

AYمث «هيلع دحوف ىكتشا هلهأ ضعب نأ ؛يلع نب دمحم نع  

 ام عقو اذإف ؛بحن اميف هللا اوعدن :لاقف «هل ليقف «هنع يّرسف هتوم ربحا

 .بحأ يذلا ىف هللا فلات مل هرکن

2 

 دعب ايندلا نم ينتاف ام يلابآ ام :لاق «سيق دبع نب رماع نع -۸

 ا ىلع گریز نوکاد ناتو م لات لسوق لا باتک ی تانیآ

 :هلوقو [::درم] 4 نیم تک ین لک اھم اھ اًهرَقَتس رقم ملعيو اهقزر

 هل لسم دق كني امو اهل كسم اق ةمحَر ن سال هلآ حقی ةيامط

 م لإ هل فِشاَڪ القرض هلآ ك سَسََ ناو :هلوقو [۲:رطن] ( ورعب
 و وم

: اال] 4© دق ءىش لک ىلع وهف ريج كسم ن
۷[ 

 نم لضفأ ءيش قلخلا يف سيل :لاق «برح نب بيع نع ۹

 .اضرلاو فوخلا

Aنيئالٿ ضايع نب ب لیضف تبحص :لاق «يزارلا يلع يأ نع  

 ي هل تلقف «هنبا يلع تام موي الإ ءاًمسََم الو ءاکحاَض هتیأر ام «ةنس

te gf 
١ 

 ت

 .هللا بحأ ام تببحأف اًرمأ بحأ هللا نإ :لاقف «كلذ

 3 £ ,A ص o N م 5

 هللا طعاو «كنع هللا ضري لا نع ضا :لاق «نسحلا نع -۹۱
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 هللا نعاضولا ةلاسر لكوتلاو ديحوتلا بانك

 اورو ممَتَع هلآ ضر :ىلاعت هللا لاق ام تعم امأ «كسفن نم قحلا

 . [۸:ةنيلا] ع

 :رم نب یسیع ىلإ هللا ىحوأ :لاق «بيعش نب اص نع -۲

 نأ ترسم ناف ؛كيف يترسَمك نکو «ءاضقلاب ضْراو ءءالبلا ىلع ربصا

 ءيس لحجر ىلا ل هللا لوسر رظن :لاق «رمع نع صفح نع -۲
 ىضم ام ينهي !هللا لوسر اي :لاق ؟«كئأش امو ؟كّرَمَأ ام» :لاقف «ةئيهلا

 ؟يلاح نوكي فيك ءاهنم يقب ام ينمهيو «هيف عنصأ م ذإ ايندلا نم

 ‹ هتئیه تنسج دقو «دعب هيقل مت :لاق «ءاتَع يفل كسفل نم كناإ» :لاق

 ىح يفتك نيب هفك عضوف «مانملا يف تآ يناتأ !هللا لوسر اي :لاقف

 نقوت «ةنئمطم اسفن ينقزرا مهللا :لق :لاق مت يلق ىلع اهدرب تدحو

 ‹«ىضم ءيش ينمهي ام هللاوف .كئاضقب ىضرتو «كرمأل ملستو «كدعوب

 .'«مزلاف ريخ تيأر دقف» ۶# هللا لوسر لاقف .يقب الو

 «هملعو هطتسقب ىلاعتو كرابت هللا نإ :لاق هلط دوعسم نبا نع ٤-

 كشلا يف نزح لاو ملا لعحو ءاضرلاو نيقيلا ف جرفلاو حْوَرلا لعح
 ر

 .طحسلاو

 .ةحرت ىلع هل فقأ م نم هدانسإ فو هحرحخ نم دحأ م (1)
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 هللا نعاضرنا ةلاسر وتلاو ديحوتلا باتک
E TAO O OTU AO O O EROS GESTS 

 هللا كرابو ءُهعسَو هل هللا مّسق ام يضر نم :لاق «نسحلا نع ٠-

 .هیف هل كرابی ملو «هَّسَْي مل ضري مل نمو «هیف هل

 يف نولوقي بناح لك نم نیرّسفملا تحمس :لاق «نایفس نع ۹٩-

 اًدبَأ اینغ نوکی ال :نایفس لاق .یّضر :لاق [«ہس] 4 یَّتْعأ  :یلاعت هلوق

 .ىنغلا كلذف «هل هللا مقام ىضري یقح

 :لاقف «لكو تلا نع نسحلا لقس :لاق «روصنم نب دابع نع -۷

 هدو دتشاف هه رمع نب هللا دبعل نبا یکتشا :لاق «عفان نع -۹۸ ۰

 اذهب ثدح نإ خيشلا اذه ىلع انيشح دقل :موقلا ضعب لاق تح هيلع

 لحر امو «هتزانح يف رمع نبا جرخف «مالغلا تامف «ثَدَح مالغلا

 هل ةر ناك اإ :رمع نبا لاقف «كلذ یف هل ليقف «هنم ارورس یدبأب

 :ک دواد روبز ي :لاق «يقشمدلا بيبح نب دحاولا دبع نع -۹

 ىازحلا نم اميظع بحٴوتسيل اضرلا ىلع هبلق نم هللا حلطأ لجرل بوط

 يعل مظك ةيصعم هيف بضغ هل ضرع اذإو «سانلا مه همه م نمل یبوط

 .ملحلاب

 نم لاح ىلع تنك ام :لاق «زيزعلا دبع نب رفع نع ٠-

 .اهريغ ىلع ينا ينّرسف ايندلا تالاح
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 «لكو تلاو ءاضرلا يطعأ ْنَم :لاق ‹ريرج نب نالیغ نع - 1

 ينعي- ناميلس ابأ تعم :لاق «يراوحلا أ نب دمحأ نع ۲

 ءادح عرولل الو ءادح دهزلل الو ءادح اضرلل فرعأ ام :لوقي -ينارادلا

 .هقيرط الإ ءيش لك نم فرعأ ام

 لك يٿ يضر نم :هفرعأ ينکل :لاقف < هنبا نامیلس هب تثدحف :دمحا لاق

 ابأ تعم و :دمحأ لاق .عرولا دح غلب دقف ءيش لك نع عروت نمو

 .اضرلا نم ةعانقلا ةلزاع دهزلا نم عرولا :لوقي ناميلس

 له غلب ام :ءاملعلا ضعبل ليق :لاق «قاحسإ نب دمحم نع - ۴

 .ةفرعملا ناصغأ نم صغ اضرلا اغإو :لاق .ةفرعملاب :لاق ؟اضرلا اضرلا

$ 88 8 

 هللا: نع اضرلا ةلاسر رخآ

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا متاخ دمحم انيبن ىلع هتاولصو

 ۹۲ ۔







 ٠ هلل ركشلا ةلاسر لکوتلاو ديحوتلا بانك

 هلل ركشلا ةلاسر

 هللا مَعَ ام» :الق للا لوس لاق :لاق بيل كلام نب سنأ نع ١-

 یریف لاب الإ َةوَق ال للا ءاش ام :لوقيف دوو لاَمو لهأ يف ةمعن دبع

0 N 

 («توملا نود ت ةفآ هيف

 ىلع ىلاعتو هناحبس هلل ركشلاو دمحلاب هقيفوت نسحب هللا كقفو كيلع :ءاملعلا ضعب لاق (1)

 ؛ةدايزلا لوصحل :يناغلاو ةمعنلا ماودل :اهدحأ :نيرمأل كلذ كمزلي امنإو «ةميظعلا همعن

 امأو «لوحتو لوزت هكر تبو «ىقبتو مودت هب «معنلا ديق ركشلا نألف ؛ةمعنلا ماود امأف

 ةيويند :نامسق معنلاو «ةدايزلا رمثي وهف ةمعنلا ديق وه ركشلا ناك املف ؛ةدايزلا لوصح

 ؛عفانملاو لاصملا كاطعأ نأ :عفنلا ةمعنف ؛عفد ةمعنو «عفن ةمعن :نابرض ةيويندلاف ةينيدو

 برشملاو معطملا نم ةيهشلا ذالملاو ءاهتيفاعو اهتمالس يق ةيوسلا ةقلخلا :نابرض عفانمل اف
 يهو «راضملاو دسافملا كنع فرص نأ :عفدلا ةمعنو ءدئاوفلا نم اهريغو حكنملاو سبلملاو

 هب كقحلي ام عفد :يناثلاو .اهللعو اهتافآ رئاسو اهتنامز نم كملس نأب :اهدحأ :نابرض

 امأو .اهوحنو ماوهو عبسو نج وأ سنإ نم ءوسب كدصقي وأ قئاوعلا عاونأ نم ررض نم
 مالسإلل الوأ كقفو نأ :قيفوتلا ةمعنف ؛ ةمصعلا ةمعن وا «قيفوتلا ةمعن :نابرضف ةينيدلا معنلا

 ةعدبلا نع مث كرشلاو رفكلا نم الوأ كمصع نأ :ةمصعلا ةمعنو «ةعاطلل مث ةنسلل من

 ةدايزلاو اهب كيلع نم ام دعب اهلك معنلا هذه ماود نإو «يصاعملا رئاس نيغ م ةلالضلاو

 نإو هلل دمحلاو ركشلا وهو دحاو ءيشب قلعتت اهلك كمهو هغلبي ال ام باب لك نم اهيلع
 ريغ نم اهب كسمتي نأ قيقحل ةدئافلا هذه لك اهيف نوكتو ةميقلا هذه اهن نوكت ةلصخ

 ةءاطلا وه ركشلا :سابع نبا لاق .هلضفب قيفوتلا يلو هللاو نيمث رهوح هنإف لاح لافغإ
 رايتحiا نع سارتحالا ركشلا :مهضعب لاقوأ .ةينالعلاو رسلا ف قلخلا برل حراوحملا عيمحجب
 نم ءيشب ىلاعت هللا يصعت ال تح كناكر أو كناسلو كبلق ىلع سرتحت ىلاعت هلل يصاعم
 اهديقف كيلع فدارتت ىلاعت هللا معن نإ :ميقلا نبا لاق .هوحؤلا نم هحوب ةثالثلا هذه

 اهفيرصتو «ارهاظ اهب ثدحتلاو ءانطاب اهب فارتعالا :ناكر أ ةثالث ىلع ينبم وهو ركشلاب

 .اهركش ف كريصقت عم اهتركش دقف كلذ تلعف اذإف ؛اهيطعمو اهيدسمو اهيلو ةاضرم يف

 ٠١٠/٤ طسوألاو ٠٠۲/۱ ریغصلا يف يناربطلا هاور ٠١/٠١ ١: عمحجملا يف يمثيملا لاق (۲)
ِ 
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 هلل ركشلا ةلاسر لكونلاو ديحوتلا باتک

 ل هللا لوسر ىلع لحد :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع -۲

 لک هللا معن راوج ينسخ !ةشئاع اي») :لاقف «اهحسمف الم ةرسک یأرف

 ا يهيلإ عجرت نأ تداكف تيب لهأ نع تَرَ اَمّلق اهناف

 لاق :لاق هل هيبأ نع يشرقلا دراطع نب ىح ريهز يبأ نع ٣-

 لوقي كك هللا نأل ءةدايزلا ترق ركل اًدبع هللا قري ال» : هللا لوسر

 سر 4 مدال ترک نی

 کک

 وبأ هاور ٠١/٤ ٤: فاحتإلا يف يريصوبلا لاق .فيعض وهو ةرارز نب كلملا دبع هيفو
 نم :ظفلب سنأ نع ٦٤٤/١( رصتخملا) رازبلا هاورو ٠٠١/١( بلاطملا) يلصوملا ىلعي

 يلذملا ركب وبأ هيفو .هرضي م ءهللاب الإ ةوق ال هللا ءاش ام :لاقف هبجعأف ائيش ىأر

 يف يقهيبلاو ۱۹۸/١ خيراتلا يف بيطخلا هاور امك .كلذك هنع ييوارلاو «فضيعض

 هرخآ يت ةدايز بيطخلا دنعو :تلق ٠٠۷. :مقر لمعلا يف ينسلا نباو ۳۲۳۴/۸ بعشلا

 ذا إًالولو  ًارقو : :يهو هرحآ يف كلذك ةدايز يناربطلاردنعو .ةمعن لبقتسي هناکو :يهو
 4 اَّدلَرَو ام كنم لقا أت نرت نإ ۾ للاب Ee E ءا ام تلق ك َمتج تلح
 .ةقباسلا ةيآلا رکذو آلا هذه لوأتي ناک و :یلعی يا دنع و [۹٣:فهكلا]

 فعضل فيعض هدانسإو ١١٠١/۲٠ ةجنام نبا هاور ۳١/٤: حابصملا يف يريصوبلا لاق )١(

 ٤٠١/۳ لماكلا يف يدع:نبا هاورو تلق .يواقلبلا رشب وبأ يرقوملا دمحم نب ديلولا

 ۲٠٤/۲ رداونلا يف ميكحلاو ٠۳۲/٤ بعشلا يف يقهيبلاو ٠۳١/۸ طسوألا يف يناربطلاو

 هللا معن راوج اونسحأ :هعفري سنأ ثيدح نم دهاش هلو ۲۲۸/۱۱ خیراتلا يف بیطخلاو

 ٠١١/١ ىلعي وبأ هجرحأ .مهيلإ تداعف موق نع تلاز املقف ءاهورفنت ال

 يل يريصوبلاو ٠۹١/۸ عمحجملا يف يمثيملا لاق ۹۷/١ يمليدلاو ۱٦۳/۰ يدع نباو

 .رطم نب نامثع فعضل «فيعض هدانسإ ٠١۲/١: فاحتإلا

 السرم ِءاح دقف ؛دهاوش هل نكلو ١۲٤/٤ بعشلا يف يقهيبلا هحرحأ «لسرم ثيدخ:(۳)

 ٠٦/٠٠١ ٤: ريسلا يف يهذلا لاق .بعشلا يف يقهيبلا هجرخأ «ملاص نب هللا دبع نع اضيأ
 ب

 - ۱۹٩ -۔



 هلل ركشلا ةلاسر ۰ لكوتلاو ديحوتلا باتك

 ينعأ مهللا» :4# هللا لوسر ءاعد نم ناك :لاق ءردكنملا نبا نع ٤-٠

 .'كتدابع نسخو كركشو كركذ ىلع

 خيراتلا ي يزاخبلا هجرخأ «سنأ قيرط نم الوصومو .لضعم لب ال «لسرم وهو
 ىلاعت هللا نأل ؛ةباجإلا مرحي م ءاعدلا ملأ نم :ةسج مرحب إل ةسخ مهأ نم :هظفلو

 مرحب م ةبوتلا ملأ نمو [٠..رنإ 4ك بسا ينوعذا مڪر لاقو :لوقي
 نمو ۰ .یرردل] 4 ءهدابِع نع ةَبَوَلَا لبي یدّلآو هو :لوقي ىلاعت هللا نأل ؛لوبقلا
 ارا 4 متد يزال شرک نیل 8 :لوقي ىلاعت هللا نأل ؛ةدايزلا مرحي مل ركشلا مهأ

 کاک تام کر اوفس :ًلوقي هللا نأل ؛ةرفغملا مرحب م رافغتسالا مهأ نمو
 مّتَقفنأ امو ل :لوقي ىلاعت هللا نأل ؛ فلخلا مرحي م ةقفنلا مهأ نمو ١[ :حنا 4 ارا

 نبا ٿیدح نمو . 4/5 ةراتخملا يف ءايضلا هححيصو .[ [۲اس] 4 فل وهف ءىس ن

 ىطعأ نم ىلاعت هللا باتك يف كلذ ريسفتو اعبرأ يطعأ اعبرأ ىطعأ نم :هظفلو دوعسم

 نمو ۲ هلا 4 مكر ُضْذَأ یورک ذاق : :لوقي ىلاعت هللا نأل ؛ كل هللا هركذ ركذلا

 نمو 4ك تس ج ىنوعذا :لوقي ىلاعت هللا نأل ؛ةباجإلا يطعأ ءاعدلا ىطعأ

 نمو 4 مڪًددزًال ترک نی :لوقي ىلاعت هللا نأل ؛ةدايزلا يطعأ ركشلا ىطعأ
 اک ہا کر اوفس :لوقي ىلاعت هللا نأل ؛ةرفغملا يطعأ رافغتسالا ىطعأ

 ١۹۸/۲ ریغصلا یف يناربطلا هاور : ١٤۹/۱۰ عما يف يمثيملا لاق .4 ر ارام

 هجرحخأ ةريره يبأ ثيدح نمو .فيعض وهو سابعلا نب دومحم هيفو ۷ طسوألاو

 يطعأ نم :عبرأ نم هللا نم عني م نهبطعأ نم عبرأ :هظفلو ۲ رداونلا يف ميكحلا
 يطعأ نمو (ہکل بس ینوعدآ :ىلاعت هللا لاق «ةباجإلا عنمي م ءاعدلا

 4 د اراقَغ تراک تإ کئراورفغتسا 8 :ىلاعت هللا لاق ةرفغملا عنب مل رافغتسالا
 نمو 4 ڪڪ َتديزال ترک کس نیل :ىلاعت هللا لاق ةدايزلا عنمب مل ركشلا يطعأ نمو
 أوُفْعَيَو ءهداّبع ْنَعةَبْوَتلا لبَقَي ىدّلآ وهو » :لاق هنإف ؛لوبقلا عنمي م ةبوتلا يطعأ

 .[٠۲:یروشلا] (تاَعَيَسلَا نع

 ‹«فنصلملا قيرط نم ٠٠١/٤ بعشلا ق يقهيبلا هحرحخأ «تاقث هلاحرو لسرم ثیدح (۱)

 ءاج دقو هيبأ نع ةورع نب ماشه نع كلذك السرم ٤۳۹/٠١ قازرلا دبع هجرحخأ امك
 ت ١

 -۹۷ ۔



 هلل ركشلا ةلاسر ۰ لكوتلاو ديحونلا باتك

 :لاق هنأ لا دواد ةلأسم يف تارق :لاق ءدلحجملا يأ نع -ه ا

 :لاق ؟كتمعنب الإ كركش ىلإ لأ ال ينإو كركشأ نأ يل فيك !بر

 ىلب :لاق ؟يّنم مَعنلا نم كب u نأ ُْملعت سيلا !دواد اي نأ يحولا هاتأف

 .اركش كنم كلذب ىضرأ ينإف :لاق !بر اي

 ي

 :لاق هنأ لكا ىسوم ةلأسم يف تأرق :لاق ءدلجلا يأ نع ٦-

 ال كمّعن نم يدنع اهتتضو ةمعن ٌرغصأو كركشأأ نأ يل فيك !بر اي
 .ينگرکش نآلا !ىسوم اي نأ :يحولا هاتأف :لاق !؟هلک يلمع اهب يزاجي

 لاق ام :لوقي هتعم :لاق «هللا دبع نب ركب نع ليقع يأ نع -۷

 ءازحج امف :تلق .هلل دمحلا هلوقب ةمعن هيلع تّبَحَو الإ هلل دمحلا :طق دبع

 الف ؛ىرحخأ ةمعن تءاجف « هلل دمحلا لوقي نأ اهؤازج :لاق ؟ةمعنلا كلت

 هللا نإ :يميتلا ناميلس يل لاق :لاق «يلهابلا ىح يبأ نع -۸

 .مهرذق ىلع رکشلا مهلکو «هردق ىلع دالا یلع
 هلل دمحلا :لوقي الحر لب هللا يبن عم :لاق «نسحلا نع ٩-

 .ةميظع ةمعن ىلع كك هللا ٌدَمحتل كنإ» :لاقف «مالسإلاب

£ 

 معنا

f 

 :مقر ثيدحلا يف هرظنا ةريره يبأو ذاعم نع الوصوم ٠١۸.

 )١( دهزلا ق كرابملا نبا هجرحأ «تاقث هلاحرو لسرم هداتسإ ١/ ۳٠۸بعشلا يق يقهيبلاو

 ءاج هنا امك . ٥ ةراتخملا يف ءايضلا هححص سنأ نع الوصوم ءاجو ٤
 هى

- ۹۸A - 



 هلل ركشلا ةلاسر لکوتلاو ديحوتلا باتک

 هيلإ بحأ ةملك دبع لاق ام :لاق «ناورم نب كلملا دبع نع ٠-

 ی انادهو انيلع معنأ يذلا هلل دمحلا :لوقي نأ نم هدنع ركشلا يف غلبأو

 .مالسإلا

 :هنيدح ًادتبا اذإ لوقي نسحلا ناك:لاق «ةديبع يأ نبع ١
 انتمَلعو انيدهو انتقزرو انعقلخ امك دنمحلا كل انبر مهلللا هلل دحل ا

 لهألاب دمحلا كلو «نآرقلاو مالسإلاب دمحلا كل ءانع تْحَّرفو انتذقنأو

 ؛تْعمَحو اتما ترهظأو ءانقزر تط و ءانودع تك ءةافاعملاو لاملاو

 ءانتيطعأ انبرأ كانلأس ام - هللاو - لك نمو ءانتافاعم تنسحأو ءانتقرف

 ايلع اهب تمعنأ ةمعن لكي دمحلا كل ارثك اح كلذ ىلع محلا كلف

 وأ يح وأ «ةماع وأ ةصاحخ وأ «ةينالع وأ رس وأ «ثیدح وأ مدق يف

 اذإ دمحلا كلو «ىضرت ىتح دمحلا كل «بئاغ وأ دهاش وأ «تیم
 م

 .تیضر

 نم هيف تخفنو «كديب هتقلخ ؛هيلإ هتعنص ام ركش يدوي نأ مدآ

 !یسوم اي :لاقف ؟هل اودجسف ةكئاللا ترمأو « كج هتنکسأو «كحور

 .هيلإ تعنص امل اركش كلذ ناكف ؛ هيلع يندمحف ينم كلذ نأ ملع
 ت

 هلل دمحلا لوقي وهو لحرب رم ليي يبلا نأ :هظفلو ةيفص نب روصنم نع كلذك السرم
 هاور .اميظع تركش : يبلا لاقف «دمهحأ ةمأ نم ينلعحو مالسإلا ىلإ يناده يذلا
 .ركشلا يف يطئارخلاو ۲٤۷ :مقر تاوعدلاو ١٠۹/٤ بعشلا يق يقهيبلا

 - ۹۹ ۔



 همالس و هيلع هللا تاولص ىلع ناک :لاق «ةتابن نب غبصألا نع ۳

 هيديب حسم جرح اذإو «يدؤملا ظفاحلا هللا مسب :لاق ءالخلا لحد اذإ

 !اهّركش دابعلا ملعي ول ةمعن نم اه اي :لاق مث «هنطب

 ادبع الكا حون يم امنإ :لاق «يفقثلا دوعسم نب دعس نع ٤-

 ك هللا مح الإ ءًاماعط كأي لو ءاديدح سبل م هنأل ؛اروکش

 ءابق لهأ نم راصنألا نم لحر اعد :لاق لف ةريره يأ نع 0°

 دمحلا» :لاق -هيدي لاق وأ- هدي لسغو معط املف «هعم انقلطناف يل يلا

 نَّسَح ِءالب لکو ءاناقسو انمعطأو ءانادهف انيلع رم معطي الو معطي يذلا هلل

 ینفتسم الو .روفکَم الو افاکُم الو ءيبر ءاجر عدوُم ريغ هلل د محلا ءانالبأ

 «يرُعلا نم اسكو «بارشلا نم ىقسو «ماعطلا نم معطأ يذلا هلل دمحلا «هنع

 ؛اليضفت هقلخ نمم ريك ىلع لّضفو «ىمعلا نم َرَصبو «ةلالضلا نم ىدَهو
 .(نيملاعلا بر هلل دمحلا

 ذوعأ ينإ مهللا» :لوقي ناك هنأ يب يبلا نع هلك سابع نبا نع - ١

 .«كطحَس عيحو «كتيفاع لوتو «كتمقن ةءاَجْفو «كتمعن لاوز نم كب

 ريغ انبر نأ :انه اهانعمو هيف وه ام امهنم دحاو لك عدي يأ ؛ةكر اتملا اهتقيقح :ةعداوملا )١(

 .عحري هيلإو عادولا نم يه :ليقو «ةعاطلا كورتم
 ملو ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح :لاقو ۷۳١/١ مكاحلاو ۸۲/١ يئاسنلا هجرحأ (۲)

 .۲۳/۱۲ نابح نبا هححصو «يهذلا هيلع هقفاوو .هاح رخي

 .رمع نبا نع نکل ۲۰۹۷/٤ ملسم هحرحخا «حیحص ٹثیدح (۳)

e» 



 هلل ركشلا ةلاسر لکوتلاو دبحوتلا باتك

 م اذإف ءءاش ام ةمعنلاب عتيل كك هللا نإ :لاق «نسحلا نع -۷

 .اباذع هيلع اهبلق اهرکشی

 هيلع هللا تاولص يلع نع یوری :لاق «سیردإ نب دمحم نع -۸
 كشلاو ءركشلاب ةلوصوم ةمعنلا نإ :نادمه نم لرل لاق هنأ ؛همالسو
 تح كك هللا نم ديزملا عطقني نلف «نّرَف يف نانوّرقم امو «ديزملاب قلع

 ۰ .دبعلا نم ركشلا عطقني

 .يصاعملا كرت ٌركشلا :لاقي ناك :لاق «نيسح نب دلخم نع -۹

 .ةيلب يهف ك هللا نم برق ال ةمعن لك :لاق «مزاح يأ نع -۰

 ك هلل بحل ا ٽروُب معنلا ركذ :لاق يطساولا ناميلس يبأ نع ۲١-

 س ی ا ا یف الا تمیق لاق قدر یا نک ۲

 ر ییا اع ی عا :لاق م رمو ارس كمع

 ةبرك ىف تنك كنأ كلذ ةيآ :لوقيف ؟اذام ةيآب :دبعلا لوقيف «مهيلع معنأ

 اذكو اذك رفس يف تنك كنأ كلذ ةيآو ءاهتفشكف ينكوعدف اذكو اذك

 كنأ كلذ ةيآو :لوقي .رک ذی تخ هک ذیف :لاق .كتبحصف ينتبحصتساف

 .مهتددرو كّتحجّوزف باطخ كعم اهبطخو نالف تنب ةنالف تبّطَح

 هيدي نيب هدبع دعقي بک هللا نإ :لاق ظ مالس نب هللا دبع نع ٣-
 الأ اوحرأل ي :لاق م یکب مث یکبف ؛ٹیدحلا اذه .هَّمَعن هيلع ٌددعيف

 .هبذعيف هيدي نيب ادبع هللا دعقت

 -_ ۹1 ۔_



 هلل ركشلا ةلاسر . لكوتلاو ديحوتلا باتك

 معتلاب ىكؤُي» :4 هللا لوسر لاق :لاق «هلظ كلام نب سنأ نع ٤-

 نم كقح يذخ :همعن نم ةمعنل هللا لوقيف «تائيسلاو تانسحلاو ةمايقلا موي

 هب تبهذ الإ ةنسح هل كرتت امف «هتانسح
 ا

 ينم ةرعش لكل نأ ول !يهإ : لكلا دواد لاق :لاق «نسحلا نع ٥-

 .كمعن نم ةمعن اتضق ام راهنلاو ليللاب كناحبسي ناناسل

 هللا وعديف ٌرمَألا دبعلاب لزثي :لاق «ينرلا هللا دبع نب رکب نع ٦-

 ناك ,رمألا نإ :لوقی «هَرکش فعضیف رف ناطيشلا هيتأيف «هنع هفرصيف كك

 بهذأ ام دشا رمألا ناك :دبعلا لوق الَوَأ :لاق .هيلإ بهذت امن رسيأ

 .ىنع هفرص نک هللا نکلو «هيلإ

 ركشلاب كاك هللا معن اودْيق :لاق «زيزعلا دبع نب رمع نع -۷

 نم يل بحأ ركشاف فاعأ نأ :لاق «هللا دبع نب فرطم نع -۸

 .ربصأف یلتبا نأ

 ‹رطفلا موي نوكحضي اموق بيهو ىأر :لاق «نايفس نع -۹

 نإو «نيركاشلا لعف اذه امف ؛مهّمايص مهنم لقت ءالؤه ناك نإ :لاقف

 .نيفئاخلا لعف اذه امف ؛مهمايص مهنم لّبقتي م ءالؤه ناک

 :تلق .فعض هيف دانسإب ايندلا يبأ نبا هجرحأ : + ١ عماحجلا يق بحر نبا ظفاحلا لاق )١(

 ۳۷۸/١٤. زاکلا رظنا راجنلا نباو خیشلا وبأو ٤٦۲/١ سودرفلا ق يمليدلا هحرحأو

oY _ 



 هلل ركشلا ةلاسر لکوتلاو ديحوتلا باتک

 اهي :هتظع وم ق لاقف ‹ظعو هنا ‹«يعازوألا نع ‹«دایز نب لقا ن رک

 لك هلا ران نم برا ىلع اهبف محبصأ يتلا معنلا هذهب اووفت سانلا

 متنأو «ليلق اهيف ءاًروثلا «راد يت مكنإف ؛ةدغفألا ىلع علطت قلا: ر

 اهَقنَأ ايندلا نم اولبقتسا يتلا نورقلا دعب نم فالح نولُحرم اهيف
 ؛اراثآ مظعأو ءاماسجأ ًدمأو ءاراَّمّعأ مكنم لوطأ اوناك مهف ءاهّترُهزو

 «ديدش شطبب نيدّيؤُم دالبلا يف اوبقَو ءروخصلا اوُباجو «لابحلا اودجف
 تفعو «مهكدُم تّوْط نأ يلايللاو مايألا تثبل امف ؛دامعلاك ماسحأو

 الو دحأ نم مهنم سحُت امف «مهرکذ تّسْلأو «مهزانم تّرْخأو «مهراثآ

 وأ «نيلفاغ موق تايبل «نينمآ لمألا وهب اوناک ؛ کر مه مست

 .نیمدان موق حابصل

 صاف قك هلا ةبرقع نم اي مهتحاسب لزن يذلا متملع دق مكنإ غ

 هللا ةمقن راثآ يي نورظني نوقابلا حبصأو نیما مهرايد ي مهنم ریثک

 «ميلألا باذعلا نوفاخي نيذلل ةيآ اهيف ةيواح َنكاسمو «همعن لاوزو

 ةضوبقم ايندو «صوقلم لجأ يت مهدعب نم متحبصأو «ىشخي نمل ةربعو

 ةبابصو ءّرش ةمح الإ هنم قبي ملف «هّاحر بهذو «هّوفَع ىلو دق نامز يف

 .ماقملا لوط :ءاوثلا (۱)

 .يفخلا توصلا :زكرلا (۲)

 ضرألا ق ةاقلم داسحأ يأ (۳)

۳ -_ 



 هلل ركشلا ةلاسر لكونلاو ديحوتلا بانك

 رزرو هلزالز اکو نش اسزأو ؛وڅ تاوقعو رکج لیواماو تک

 ؛ينامألاب ملو «لحألا لوط هغو لمألا عد ىل اهابشأ اک

 دهمف هارشب لقعو «ىهتناف هّرذن یعو نم مكاي إو انلعجي نأ أ هللا لأسنف

 تنأو كيلع هّمعن عباتب كك هللا تيأر اذإ :لاق مزاح يأ نع ۳١-

 .هرذحاف هیصعٌت

 ها تير اذا ل هللا لوسر لاق :لاق هلظ رماع نب ةبقع نع -۲

 يه نم جاردتسا كلذف «هايإ مهيصاعم ىلع نوؤاشي ام دابعلا يطعُي ك

 .ركش اهّركذ نإف ؛معنلا هذه ركذ اوٌرثكأ :لاق «نسحلا نع -۴

 نُهيطعأ نم عبرأ» :لاق ل هللا لوسر نأ ؛ه# سابع نبا نع ٤-

 ءالبلا ىلع ندبو «ٌركاذ ناسلو «ٌركاش لق :ةرخآلاو ايندلا ريخ يطعأ دقف

 ريرج نباو ٠٤١/٤ دمحأ هجرحأ :۲۲/۳ ردلا يف يطويسلا لاق «حيحص ثيدح )١(

 خيشلا وبأو ۳۳١/٠۷١ ريبكلا يف يناربطلاو رذنملا نباو ٠۲۹٠/٤ متاح يأ نباو ۷

 ةتغابم ال جيردتلاب ذحألا :جاردتسالاو . ٠۲۸/٤١ بعشلا يف يقهيبلاو هيودرم نباو

 املك هنأ ؛دبعلل ىلاعت هحاردتساو «اغيشف اعيش ةبوقعلا ىلإ دبعلا هللا بيرقت انه دارملاو

 ببسب يصاعملا يق جردنيف ارطبو .ارشأ دادزيف «رافغتسالا هاسنأو ةمعن هل ددج ابنذ ددج

 :مكحلا قو .ديعبتو نالذخ وه امنإو «هللا نم بيرقت اهرتاوت نأ اناظ هيلع معنلا رناوت

 .اجاردتسا كلذ نوكي نأ هعم كتءاسإ ماودو كيلإ هناسحإ دوجو نم فح

Yet 



 هلل ركشلا ةلاسر لكوتلاو ديحوتلا باتك

 .. هلام الو اهسفن يف اًدوخ هيغبت ال ةجوزو «ٌرباص

 ترم ذإ ؛هبارحم يف اكا دواد نيب :لاق «راسي نب ةقدص نع ٠-

 هللا ًابع ام لاقو ءاهنم بجعو «اهقلَح يف رگفو ءاهيلإ رظنف «"ةرذ هب

 ؟كسفن كبجعئأ !دواد اي :تلاقف كك هللا اهقطنأف :لاق ؟هذهب لک

 ام ىلع كنم ركشأ هلضف نم هللا يناتآ ام ىلع انأل هدي سفت يذلاوف

 . .هلضف نم هللا كاتآ

 هسفن ي نظ ل هللا يب دواد نإ :لاق هط 5 كلام نب سنأ نعد ۳

 يت دعاق وهو لرت اكّلَم نإو «هحدم امم لضفأ هقلاح خدمي م ادحأ نأ

 ‹«عدفضلا توصت ام لإ مفا !دواد اي :لاقف «هبنج ىلإ ةكربلاو بارحا

 هل لاقف «دواد اهب هحدعب م ةحدعم هحدمب عدفضلا اذاف دود تصنأف

 اذ ام :لاق .معن : :لاق ؟تلاق ام تمهفأ ؟دواد ای یرت فیک :كلملا

 ال :دواد لاق !بر اي كملع یهتنم كدمحو كناحبس :لاق ؟تلاق

 اذهب هخدمآ م ين هن يلعج يذلاو

 )١( ریبکلا يق يناربطلا هاور :۲۲ بيغرتلا ف يرذنملا لاق ۱۱/ ۱۳٤طس وألاو ۱۷۹/۷

 عمحجما يف يمثيملا لاقو .ديج امهدحأ داننسإو ١/ :۲۷۴طسوألاو ريبكلا يف: يناربطلا هاور

 يوادملا يف يرامغلا لاقو .حيحصلا لاحر طسوألا لاجرو ١/٤۹۲: وبأ كلذك هحرخأ
 سنا ثیدح نم ۱۹۷/۲ ناهبصأ خیرات ف هاورو .دیج هدانسإو ۳ ةيلحلا يف ميعن

 .٠ .كلذك ۲٠٦/۳ خيراتلا يف ةفيذح ثيدح نم هاورو كلام نبا

 .ةرذ هتدحاو ءلمنلا راغص :رذلا (۲)

re 



 هلل ركشلا ةلاسر لكوتلاو ديحوتلا بانک

 دمحلا :لاق :لاقف ييي يبلا دواد ركذو ديعس نب نايفس نع -۷

 !دواد اي :هيلإ هللا ىحوأف .هلالج لج ير هو مرکل يغبني امك ادم هلل

 .ةكئالملا تبعث

 أي ناك الجر نأ ؛ةحلط يأ نب هللا دبع نب قاحسإ نع -۸

 :لحرلا لوقيف «؟تحبصأ فيك :ي يبلا لوقيف «هيلع ملسيو ي يبلا

 لاقف اموي ءاجف .هل وعدي لي يبلا ناكف ؛كيلإ هللا دمحأو « هللا كيلإ دمحأ

 لئ يبلا تكسف «تركش نإ ريخب :لاق «؟نالف اي تنأ فيك» :ةيب يبلا هل

 ملف مويلا ينتلأس كنإو «يل وعدتف ينلأست تنك !هّللا ين ز اي :لحرلا لاقف

 يف تککشف مویلا كتلأس ينإو «هللا ركشتف كلأسأ تنك ينإ» :لاق !يل عدت

 .(ركشلا

 ام !بر اي :لاق نالا ىسوم نأ هلظ د مالس نب هللا دبع نع -۹

 نم اًبْطَر كاسل لازي الأ !ىسوم اي :لاق ؟كل يغبني يذلا ٌركشلا

 ( .يزکذ

 فيك :ةميمت يبأل لحر لاق :لاق «ديبع نب سنوي نع ٠-
 بونذ :لضفأ امهتيأ يردأ ١ ‹ نیتمعن نیب تحبصأ :لاق ؟تحبصأ

 :مقر لمعلا ف ينسلا نباو ٤ بعشلا يق يقهيبلا كلذك هجرحأ «لسرم هدانسإ )١(

 هاور :۱۸۲/۸ عمحملا يف يمثيملا لاق «كلام نب سنأ قيرط نم الوصوم ءاج نكلو ٨۸

 .فعض هيفو ةقث وهو ليعام“إ نب لمؤم ريغ حيحصلا لاجر هلاجرو ۲٤١٠/۳ دمحأ

۲ _ 



e 3 ۰رورو £  ewت  

 قك هللا اهفذق ةدومو «دحأ اهب ينّريعي نأ عيطتسي الف فلك هللا اهرتس
 2َ م

 كرت ركشلا :لاقي ناك :لاق «يراصنألا طول نب دمحم نع ٠ ١

 ناك :لاق ءةنيدملا لهأ نم خيش ينثدح اص نب ديلولا نع -1
 اهتمعنأ ةمعن نم مك :لاق نأ هئاعد نم رهظف « ىن. ا نیسح نب يلع

 اهدنع كل لق اهب ينتيلتبا ةيلب نم مكو «يركش اهدنع كل لق يلع
 دنع يربص لق نم ايو !ينمٍرح ملف هتمعن دنع يرکش لق ْنَم ايف «يربص
 كته ملو نْخضفي ملف ماظعلا بونذلا ىلع ينآر نم ايو ؟يّلذخب ملف هئالب
 الو لوحت ال يتلا معلا اذ ايو !يضقني ال يذلا فورعملا اذ ايو !يرتس
 انه راو انل رفغاو دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص !لورت

 نک هللا نإ :بتكلا ضعب يق ترق لاق «ءرانيد نب كلام نع -۳

Gs: 

 كيلإ ُبَبحعأو «يلإ دعصي كرشو «كيلإ لزب يريح !مدآ نبا اي :لوقي

 كنم يلإ جَرَع دق ممرك كلم لازي الو «يصاعلاب يلإ ضّبتتو «معُتلاب

 «مهللا :ليللا يي لوقي يل اراج عمسأ تنك :لاق « يلع يأ نع 4

 كيلإ دعص دق مرك كّلَم نم مكو «دعاص كيلإ يّرَشو «لزان يلإ كريح
 كيلإ يرقف عم انأو «معنلاب لإ ببحت يع كانغ عم تنأ «حيبق لمع

SYN 



 هلل ركشلا ةلاسر . لکوتلاو ديحوتلا باتك

 ي ص

 م

 .ينقڙرتو ينرستو ينُريجُت كلذ يف تنأو «يصاعملاب كيلإ تقَمَأ يتقافو

 يأ ةريغملا ىلع لحدن انك :لاق ءارجحلا يبا نب يدغص نع ٥-

 معتلا يف نيقرْعُم انحبصأ :لاق ؟دمح ابأ اي تحبصأ فيك :لوقنف «دمح

 هيلإ تقمتنو ءانع ينغ وهو ك انبر انيلإ بحي ءركشلا يف نيرّصقُم
 .نوحاتحم هيلإ نحنو

 الف عاطُت كأ كمرك نم !يهإ :لاق «ةبلعث نب هللا دبع نع -

 هيف كص مل نّمز يأو «ىر ال كنأكف ىصعُت كنأ كملح نمو «ىصعأ
 ۰ .داّوع هللاو ريخلاب مهيلع تنأو ‹«كضرأ ناكّس

 ك هللا معن ام» :لاق لل يبلا نع اهنع هللا يضر ةشئاع نع -۷

 هللا ٌملع امو ءاهرکش هل هللا بتك الإ كك هللا دنع نم اهنأ ملعي ةمعن دبع ىلع

 يرتشيل لجرلا نإو ءةرفغتسي نأ لبق هل رفغ الإ بنذ ىلع ةمادن دبع نم كك
 )۲( 2q 2 ل ال . «

 .. هل ٌرْفْغَي تح هیتبکر غلبي امف ل5 هللا دَمحيف «هسبليف رانيدلاب بوثلا

 مسب :لاقف ءادیدحج ابو سبل نم :لاق «ةرق نب ةيواعم نع -۸

 .رجحلا يبا نب يدعص ۲٤۸/١ ةيلحلا يفو ءلصألا يف اذكه )١(

 ۹۲/٤ يقهيبلاو 2۹١/١ مكاحلاو ايندلا يبأ نبا هاور :1۸/۳ بيغرتلا يف يرذنملا لاق (۲)

 يهذلا هيلع هكر دتسا نكلو :تلق .لاق اذك .احؤرجج مهيف ملعأ ال هتاور :مكاحلا لاقو

 ي يمثيهلا لاق .هثیدح ىلع عباتي ال راطعلا عماح نب دمحم :يدع نبا لاق لب :هل-وقب

 ناسح نب عيزب امهدحأ ف نيدانسإب ۱۲۳/۳ طسوألا يف يناربطلا هاور :۱۹۹/۱۰ عمحا

 .فيعض امهالكو يرقنملا دواد نب ناميلس رحآلا يو ليلخلا وبأ
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 هلل ركشلا ةلاسر ۰ لکوتلاو دیحوتلا باتك

 هلل دمحلاو هللا مسب :لاقف .اماعط لكأ نم :لاقو .هل رفغ هلل دمحلاو هللا

 .هل رفغ هلل دمحلاو هللا مسب :لاقف «برش نمو .هل رفغ

 لكوت دبع نم ام» :لاق ب يبلا نع هل كلام نب سنأ نع -۹

 ينب يديأ يف هلعجف - هقزر ينعي - ضرألاو تاوامسلا هللا مرغ الإ هللا ةدابعب

 ابا نإ و ركشلا هيلع بًجْوأ هلق ةبعلا نف ؛هيلإ هوعفدي ىتح هنولمحي مدآ“

 3 "ل نورکشیو هقزر نوذخأي ءارقف دیمحلا غلا دَجو

 نيصح نب نارمع انيلع ج رح :لاق ‹«يدراطعلا ءاحر يبأ نيع ٠-

 .هدبَع ىلع هتمعن َرثأ ىري نأ ُأبحُي «ةمعن دبع ىلع هللا معنأ اذإ» :لاق

 نأ حجرأ ينأ ىلع امهتفرع ام هخيشو ينيطسلفلا هبر دبع ۲١: نيعبرألا ي يرامغلا لاق )١(

 :ص ةعفنملا ليجعت يف ظفاحلا هركذ ينزاملا وهو ديزي نب لاله نع فرح ليله نوكي
 نب ليله سيلو ينيدملا ديزي نب لاله انتخسن يف نإف باوصلا وه هخيجرتو تلق ٤.

 نع ةياور هل اورکذ نکلو هریغو ٤۰٥ه تاقثلا یف نابح نبا هرکذ اذه لالهو دیزی

 .ملعأ هللاو ءاذه هبر دبعل محرت نم دجأ م ينأ امك «سنأ نع سيلو ةريره يأ

 دمحأ لاحرو ٠١١/١۸ يناربطلاو ٤۳۸/٤ دما هاور :۱۳۲/۵ عمحا يف يمثيملا لاق (۲)
 ديزم یری ینعم لیق .۲۷۱/۳ یربکلاو ۱٦۳/۰ بعشلا یف يقهيبلا هاور امک .تاقث

 قافنإلاو محارتلاو فطعلاو هلهأ وه اع هل ركذلاو ءانثلاو حاصلا لمعلاب ىلاعت هلل ركشلا

 مهلك قلخلاو ٠٠ سساا 4 كيا هلأ َنَسَحُأ امك نسخأو » برقلا يف هدنع ام لضف نم
 ٠ يف اذهو ًاركشو ًاقافنإو ًايز هيلع ةدجلا رثأ ق ىريف هلايعل مهعفنأ هيلإ مهبحأو هللا لايع

 بيذهتو هب رمأ اميف ملعلل هلامعتسا وحن دبعلا ىلع ىري نأبف ؛ ةينيدلا معنلا امأو هللا معن

 يف هعضوو هلهأ يف ملعلا رشنو لهما ميلعتو هيفسلا ىلع ملحلاو بناحا نيلو قالحألا
 سيماون ةماقإو ةيعرلاب قفرلاب رومألا ةالو يقو ماشتحاو ةهبأ يق بناج نيلو عضاوتب هلحم

 هن
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 هلل ركشلا ةلاسر لكوتلاو ديحوتلا باتك

 :لاق يي يبلا نع هدحج نع هيبآ نع بيعش نب ورمع نع -۱

 ىري نأ بحي كك هللا ناف ؛فّرَس الو ةليخَم ريغ يف اوقدصتو اوبرشاو اولك»

 .'(هدابع ىلع هتمعن ر

 انأو ي هللا لوسر تيتأ :لاق «هيبأ نع صوحالا يبأ نع -۲

 «؟لاملا يأ نم» :لاق .معن :تلق «؟لام كل له» :لاقف «ةئيملا فشق

 .منغلاو قيقرلاو ليخلاو لبإلا نم ؛كإك هللا يناتآ دق لاملا لك نم :تلق

 .كيلع ريف الام العو لج هللا كات اذإف» :لاق

 يک

 ٠۷۲/۲. ريدقلا ضيف .ىصحت ال همعن نأ ملعلا عم ةمعن لك يف كلذ درطيو

 يراحخبلا ق دحوت ال يتلا ثيداحألا نم ثيدحلا اذه ٠ حتفلا يف ظفاحلا لاق )١(

 ۲۹۹ يسلایطلا دواد وبا هلصو دقو رخآ ناکم يف هلصي ملو ۲۱۸۱/١ ةقلعم الا

 نع ةداتق نعى نب ماس قيرط نم امهيدنسم يق ۲ ةماسأ يبأ نب ثراحلاو

 هتمعن رثأ ىري نأ بح هللا نإف :هرحآ يق دازو اوقدصقو هتياور يف عقي ملو ثراحلا
 جرحأو همامتب ايندلا يبأ نبال ركشلا باتك يف اضيأ الوصوم انل عقوو .هدابعىلع

 اذهو دانسإلا اذهب ةداتق قيرط نم اهيلإ راشملا ةدايزلا يهو هنم ريحألا لصفلا يف يذمرتلا

 ي الإ اهيلإ ةراشإ حيحصلا يق رأ مو بيعش نب ورمع هخيش ةيوقت ىلإ يراحخبلا نم ريصم
 نباو ۲٠/١ ٠والنسائي ۷۹/١ يذمرتلاو ۱۸۲/۲ دمحأ هجرحأ دق :تلق .عضوملا اذه

 لاقو .هاجرخب ملو دانسإلا حيحص ثيدح :لاقو ٠٠١/٤ مكاحلاو ۱۱۹۲/۲ ةحام

 .حیحص :يهذلا

 ةريره يبأو رباحو ةشئاع نع بابلا يو :لاقو ٠٤/٤ يذمرتلاو ٤۷۳/۳ دمحأ هحرحأ ()
 . يمشجلا ةلضن نب كلام نب فوع همسا صوحألا وبأو حيحص نسح ثيدح اذهو

 ۲۳٤/۱۲. نابح نباو ۷٦/۱ مکاحلا هححصو

 ۰ -۔



 هلل ركشلا ةلاسر لكوتلاو ديحوتلا باتك
ER OES a O A OO O ATO CUO 3 0 SERGE E 5 1 

 هللا نإ: هللا لوسر لاق :لاق «ناعدح نب دیز نب یلع نع -۴
Ed 2ر ص و £  ( 

 («هبرشفو هلکام ېف ؛هدبع ىلع هتمعن رثا یری نأ بحي

 ءهيلع يئرف ريخ يطعأأ نم» :لاق «هعفر هللا دبع نب ركب نع ٤-

 يم «هيلع ري ملف اربخ يطغأ نمو .ك هللا ةمعنب اَحُم ؛هلا بيبح يمس

 . لک هللا ةمعنل ایداعم ؛ لي هلا ضيیغب

 ةفوكلاب هللا دبع نب نوع عم تررم :لاق «ةقوس نب دمحم نع ٥-
 !؟جاجحلا نمز انه اه انب لزت ام تيأر ول :تلقف «جاجحلا رصق ىلع

 ىلاعت هللا دحاف حرا ؛كسَم رض لإ عدت م كنأك تررم :لاقف

 رض ىل اتعدَيَرَل ناڪ :نک هللا لوق ىلإ عمت لأ ؛هركشاو

 :لوقي «ضايع نب ليضف تعم :لاق «ثعشألا نب ب ميهاربإ نع - ٦

 كلذ متتسي م «هناسلب ُهَدحو «هبلقب ل5 هللا ةمعن فرع نم :لاقي ناک

 ۷:میھرا] € ( ڪئد يزل نركب ط :كك هللا لو قي ؛ةدايرلا یری تح
 ةمعنلا ركش نم :لاقي ناك :لوقي -ضايع نب ليضف ينعي- هتعمو :لاق

 ىوقتي نكلو فعض هدانسإ يفو :يرامغلا لاق .هجرخ نم ىلع فقأ ملو «لسرم ثيدح )١(
 .هلبق يتلا ثيداحألاب

 .هيف فلتخم ديعس نب ديوس :يرامغلا لاق .هجرحخ نم ىلع فقأ ملو «لسرم ثيدح (۲)

 نم سيل ام نقلتي راصف يمع هنأ الإ هسفن يف قودص :بيرقتلا يف ظفاحلا هنع لاق :تلق

 .لوقلا نيعم نبا هيف شخفأف هثيدح

 - ۹ -۔



 هلل ركشلا ةلاسر لكونلاو ديوتا باك

 تنك اذإ !مدآ نبا اي :كک هللا لاق :لوقي ءاليضف تعمم و .اهب ثدحي نأ

 .تئش ثيح منو ينقتا !مدآ نبا اي .يصاعم

 ءناعبإلا فصن ربصلاو «ناعبإلا فصن ٌركشلا :لاق «رماع نع -۷

 .اهومدركش اذإ ايند مكر ضت ال :لاق «ةبالق يبأ نع -۹

 مهأس موق ىلع مَعْلَأ اذإ كك هللا نأ يتغلب :لاق «نسحلا نع ٠-

 نا ارداق ناک ہورفک اذإف «مهدیزی نأ ارداق ناک ہورکش اذإف «رکشلا

 .اباذع مهيلع هتمعن بلقي «مهبذعي

 بر :لوقي ناكل ءادردلا ابأ نأ انل ركذ :لاق «ةداتق نع ١-

 .هیقف ريغ هقف لماح بر ايو .يردي الو هيلع مَعنمو هریغ ةمعن رکاش

 لاق .ةمعنلا یسنیو بئاصلا ددعي ؛روفكل :لاق [٦:تايداعلا] 4 ر دونکل

 :كلذ يف قارولا دومحم اندشنأ :هللا دبع

 ملظ نم ىلع دودرم ملظلاو هلعف يي ماظلااهيآاي

 معنلا ىّسْنَلو تابيصملا وكشت قم قحو تنأ تم ىلإ
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 هلل ركشلا ةلاسر لكوتلاو ديحوتلا باتک

 ثدحتلا» : هلا لو لاق :لاق هک ريشب نب نامعنلا نع ۳

 ال نمو ءّرثكلا رکشی ال لیلقلا رکشپ ال نمو ءّرْفَك اهر تو ءاهرکش معنلاب
 .(باذع ةقرفلاو «ةكرب ةعامحجلاو ؛ك هللا رکشی ال سانلا رکشی

 ُبحأ «ركشأف فاعأ نأ :لاق «هللا دبع نب فرطم نع ٤

 رب امیف تدجوف رکشلاو هادا ل تط :لاق .ربصأف یل نأ نم

 .ةرحآلاو ايندلا

 س
Ce 

 " لوا را س هع الاخ وم هنآ لا دبع نب رکب نع - ۵

 . تلقو «هرهظ ىلع ام عضو ىتح هترظتناف :لاق .هللا رفغتسأو هلل دمحلا

 ريغ هلا بانک أرق ؟اررفک اروح نسحأ «یلب : :لاق ؟اذ ريغ نسح ام :هل

 . هّرفغتسأو «ةغباسلا هئا ىلع هللا دمهحأف «بلذو ةمعن نيب دبعلا نأ

 .ركب نم هَذَا اهيف لاح ا :تلقف .يونذل
Nu 

 اذ

 دبع نب رمع بلف ام :لاق «زيزعلا دبع نب رمع نب هللا دبع نع ٦

 نأ كب ذوعأ ينإ مهللا :لاق الإ هيلع اهب ك هللا معنأ ةمعن ىلإ هّرصب زيزعلا

 ل

 هاور ۲٠۷/١: عمجلا يف يمثيملا لاق ٠١۲/٤ بعشلا يق يقهيبلا هجرحأ «نسح ثيدح )١(

 مهاحرو يناربطلاو ۲۲۹/۸ رازبلاو ۳٠۳ ص دنسملا ىلع هتادايز يف دمحأ نب هللا دبع

 «ةمعنلاب ثدحتلاب ناسللا ركش :ماسقأ ةئالث ركشلاو ٠٠٠/۳. يوادملا عجار .تاقث

 اذهو .ىلاعت هنم ةمعن لك نأب فارتعالاب نانحجلا ركش و «ةمدخلاب مايقلاب ناكر ألا ركشو

 زوج اغإو « ىلوأ نامتكلاف الإو دسحك ررض اهب ثدحتلا ىلع بترتي مل ام هعضوم ربخلا
 .لضفأ رتسلاف الإو ةنتفلا هسفن ىلع نمأو هب ىدتقي نأ دصق اذإ اذه لثم
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 هلل ركشلا ةلاسر لكوتلاو ديحوتلا باتك

 .اهب ىن الف اهاسلأ وأ «اهتفرعم دعب اهرفكأ وأ ءارفك كتمعن لّدبأ

 وا 0 ارق ي هللا لوسر نا ؛ فط رمع نبا نع -۷

 تيتأ ام ؟مكنم اهّدَرل اباوج نسحأ نجلا عم يل ام» :لاقف «هدنع تئرق

 و تلاق الإ «.نہرد] 4 ر ناّبَدَكَت اًّمكَنَر ءآلاَء یاب :كک هللا لوق
 .(بذكُ ار ةمعن نم ءيشب الو

 ةروس يب هللا لوسر ارق امل :لاق 4ظ هللا دبع نب رباح نع -۸

 ُنجْلَل ؟اًئوُكُس مكارأ يل ام» :لاق ءاهنم غرف تح هباحصأ ىلع نمحرلا

 اكبر آلاء أَف  ةرم نم مهيلع تارق ام ؛ادَر مكنم نسحأ اوناك

 .بذکل بر اپ كمعن نم ءيشب الو :اولاق الإ ٠۲ ہرل] 4 ) نابت

 .فمحلا كّلو» :لاق الإ هّملعأ الف :لاق

 :لاق ءءاملا برش اذإ ب هللا لوسر ناك :لاق «رفعج يبأ نع -۹

 ١١٤/۲۷ ریرح نباو ۱١١/۲( رصتحخملا) رازبلا هجرحأ ۱۸۹/٦: ردلا ق يطويسلا لاق (۱)

 دنسب ٠١٠/٤ خيراتلا يق بيطخلاو هيودرم نباو دارفألا يف ينطقرادلاو رذنملا نباو
 .دانسإلا اذهب الإ ل يبلا نع ىوري هملعن ال :ثيدحلا دعب رازبلا لاق :تلق .حيحص

 عمحما يق يمثيملا لاق .روهمجلا هفعض دقف هخيش الإ تاقث مهلكو :هدعب ظفاحلا لاقو

 هريغ هفعضو نابح نبا هقثو يبسارلا كلام نب ورمع هخيش نع رازبلا هاور : ۷
 ٠ .حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو

 ةمظعلا ف خيشلا وبأو رذنملا نباو ۳۹۹/١ يذمرتلا هجرحأ :ردلا يق يطويسلا لاق (۲)

 :تلق .۲۳۲/۲ لئالدلا يف يقهيبلاو هيودرم نباو هححصو ٥٠٥/۲ مکاحلاو ٥
 ينابلألا خيشلا لاق .هحيحصت ىلع مكاحلا يهذلا قفاو دقو ٠١٠/٤ كلذك بعشلا يو

 .ملعأ هللاو نسحلا ةبتر نع لزاي ال نيقيرطلا عومجع. ثيدحلا نكل ۱۸٤/١: ةلسلسلا يف
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 هلل ركشلا ةلاسر لکوتلاو ديحوتلا باتک

 ٩یو اًجاَجُأ الم ةلعجت مو هت رب اار اًبذَع هلعج يذلا ؛ هل دمحلا»

 د ڻآ ؛ةمروش نبا نع ۷

 «نسحلا تيقلف :لاق . ب واال ”ّوواَقلا وا ۲ی

 مالا ركشب عوقب لهو قحا ناسا اذه :نسحلا لاقف كلذ يق هل تلقف

 .؟درابلا

 اتم ی وک یتا لم :لاق ت ةبعش نب ةريغلا نع -۷۲

 رکا :لاق ؟كل هللا رفغ دقو اذه فلك !هللا ين اي :هل ليقف «هامدق

 . روکش ادبع

 وادول و مف ليقال :لاق ‹«رعسم نع ۳

 .لَصُم مهنمو الإ ةعاس موقلا ىلع تأت ۾ .| ۲اا 4 ارك

 دبع نب مساقلا نع رحز نب هللا ديبع نع تايزلا نيساي نع ٤-

 هاورو .بيرغ :لاقو ءالسرم ۱۳۷/۸ ميعن وبا هاور ۱٤١/٩: ضیفلا يف يوانملا لاق )١(

 فيعض هلاسرإ عم ثيدحلا اذهو :رجح نبا لاق ۲۸٠١ ءاعدلا يق يناربطلا كلذك اضيأ

 يف يقهيبلاو ۳۳٠٤٣/٠٠١ ریسفتلا يف متاح يبأ نبا هجرخأ امك .يفعجلا رباح لحأ نم
 ١١٠١/٤. بعشلا

 .نمسلاو رمتلا نم لومعملا :صيبخلا (۲)
 .برعم يسراف ةطنحلا بل نم ىوست ءاولح :جذولافلا (۳)

 )٤( ملسمو ۳۸۰/۱ يراخبلا هجحرحأ «حیحص ثیدح ٤/۲۱۷۱.
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 هلل ركشلا ةلاسر لكوتلاو ديحوتلا تاتک

 غلب اًملف ءاصيمق سبل هه باطخلا نب رمع نأ ؛هاظ ةمامأ يأ نع نمحرلا

 ي هب لمحو «يروَع هب يراوُا ام يناسک يذلا هلل هلل دمحلا :لاق هوفر

 ًاشنأ مت «هعطقف هيدي ىلع ديري ءيش لك ىلإ رظنف هيدي ّدَم مث .يتايح

 -لاق هّبسحأ- ابوث سبل َْه» :لوقي ل هللا لوسر تعم :لاق «ثّدحُب

 ‹كلذ لثم - هتوقرت غلبي نأ لبق نم -لاق وأ ةکوقرُت غلبي نیح لاقف ادیدج

 يفو هللا ةًمذ يفو « هللا راوج يف لري م ءانيكسم ُةاسكف قلخلا هبوث ىلإ دمع مث

 لار توا نم يقب ام < ءاتیمو ایح ءاتیمو ایح ءاتیمو ایح ل يح لی هللا فتک

 نييوثلا يأ نم :رحز نب هللا ديبعل تلقف :تایزلا نیساي لاق دحاو

 .يردُأ ال :لاق

5 2 

 اصيمق لجر سبل :لاق «هللا دبع نب نوع نع رعسم نع ٥"

 هجرحأ ٠٠٠/٠١: حتفلا يق ظفاحلا لاق .هححصو ۲٠٤/٤ مکاحلاو ۱۱۷۸/۲ ةحام

 دمحأ هجرحأ فيعض هدانسإ :ركاش خيشلا لاق .مكاحلا هححصو ةجام نباو يذمرتلا

 يقارعلا هلاق امك هححص مكاحلا نأ يذمرتلا حراش يروف كرابملا لوق لقنو ١

 :ثيدحبا بقع مكاحلا لاق ء«هحارحا نع هراذتعاب هفعض هنإف ًاطح اذه :لاق مث ظفاحلاو

 لثم باتكلا اذه يف اضيأ ركذأ ملو هدانسإب امهنع هللا يضر ناخيشلا جتي مل ثيدح اذه
 يضر ماشلا لهأ ةمئأ نع كرابملا نب هللا دبع ناسارح مامإ هب درفت ثيدح هنأ ىلع اذه
 هريسفت يف ريثك نبا لاق .هلامعتسا يق نوملسملا بغريل هحارحإ ترثآف نيعمجأ مهنع هللا
 نبا وه غبصأ نع نوراه نب ب ديزي ةياور نم ةحام نباو يذمرتلاو دمحأ هاور ۲

 اذهب الإ فرعي ال يماشلا ءالعلا وبأ هخيشو هريغو نعم نب حب هقثو دقو ينهجلا ديز

 .ملعأ هللاو دحأ هحرجي مل نكلو ثيدحلا
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 هلل رکشنا ةلاسر لکوتلاو د ديحوتلا باتک

 يرتشأ ىقح عحجرأ ال :لجرلا هل لاقف .هل رَفغف كم هللا دمحف اديدح

 :كلذب باوغلا وحج ري :رعسم لاق . هللا دمحأف «هنسبلأو ادیدج اصیمق

 تور ينإ :ءاهقفلا ضعب لاق :لاق « هللا دبع نب نوع نع ٦-

 يق ركاش برف ؛ركشلاو ةافاعملا الإ «هعم رش ال اريح َرأ ملف «يرمأ يف

 .اعيح امهولأسأف ك هللا منلأس اذإف ؛ركاش ريغ افاعُم بُرو ءءالب

 .ةيفاعلا نم تسلا :لاق «نايفس نع -۷۷ ٠

 نوكي نأ دبعلا ىلع كك هللا ةمعن نم نإ :لاق «بويأ نع -۸

 .هب ءاج ام ىلع اًنوُمْأَم

 اهيف قلك هلل ناك الإ ةبيصعب دبع بيصأ ام :لاق «حيرش نع -۹

 «تناک ام مظعآ نوکت ال نآو «هنید ین تناک نوکت ال نآ :يعن ثالث

 .تناك دقف ةنلاك دب ال اهنأو

 ةمعن ءالبلا دعي مل نم هيقفب سيل :لاقی ناک :لاق ‹«نایفس نع 1٠“

 .ةبيصم ءاحرلاو

 قحب ةمعنلا يذ ىلع كك هلل بحي ام نإ :لاق «دایز نع -۸۱

 .هتيصعَم لإ اهب لص وتي ال نأ «هتمعن

 .تركفو تأير يأ :رمألا يف تأور )١(
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 :قارولا دومح دشنأ -۲

 ركشلا بحي اهلقم يف هل يلع ةمعن هللا ةمعن يركش ناك اذإ

 معلا لَصَئاو ٌمايألا تلاط نإو هلضفب الإ ركشلا ع وقو فيكف

 ٌرحألا اهَبقعأ ءاًرضلاب سم نإو اهُروُرس مع ءاًرسلاب سَم اذ
 ٌرحبلاو بلاو ٌماهوألا اهب قيضت ةثم هيف هلالإ امهنم اسو

 هللا لوقي ينعي - ي هللا لوسر لاق :لاق هل ةريره يبأ نع -۳

 نيب نم هّسفن عزل انأو يندمج ريخ لك ةلزاب يدنع نمؤملا نإ» :-ل

 . «هّيبنَج
 ت

~Aيذلا هلل دمحلا :يارعآ لاق :لاق « يميمتلا ديبع نب دمحأ نع  

 .هريغ هوركملا ىلع دمحي ال

 ردكنملا نب دمحم رم :لاق «هيبأ نع يبالكلا مانغ نب يلع نع ۸٥

 .؟!كيلع كك هلا معن ءازج اذهاام !ينب اب :لاقف «ةأرما مواقي باشب

 ةطناف «روباسینب تْممُح :لاق «ناسغ يأ ةيابع نع ٦-

 اف معن يلع تمعنأ املك !يهإ مهللا :ءاعدلا اذهب توعدف «ىكحلا

 )١( فاحتإلا يق يريصوبلا لاق ۲/۳٠ ٤: ثراجلا اؤر. ٠۳٠٠/١ -.-

 فشكلا) رازبلاو  )۳۷١/١عمحا يف يمشي لاق .حيحص دنسب ۲/ :۳۲٠رازبلا هاور
 ٿ لاقو .حيحصلا لاجر ةللاجر ةيقب هفرعأ لو يشرقلا نابأ نبادمحأ هخيش نبع

Uحبحصلا لاجر هلاجرو .دمحأ هاور : . 
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 هلل ركشسلا ةلاسر لكوتلاو ديحوتلا بانک

 يرکش لق نم ایف «يربص اهدنع لق هب تلت املکو «يرکش اهدنع

 نم ايو !ييڻاعُپ ملف يربص هتالب دنع لق ن ايو !ييألخب ملف هممت دنع

 نيب ٌدْبَع كلهي الأ وحرأل ينإ لاق ءةيلاعلا بأ عيفر نع - -۷ و و

 .هنم رفغتسي بنذو ءاهيلع هللا ٌدَمحي ةمعن :نيتنثا

 يلو نيح نسحلا نب دمحم ىلإ تبتك :لاق كامسلا نبا نع ۸

 فو «لاح لك ىلع كلاب نم ىوقتلا نك !دعب امأ :ةقرلاب ءاضقلا
 يف نإف ؛اهب ةيصعلا عم اهيلع ركشلا ةلقل كيلع ةمعن لك يف قلك هللا

 اهيف ةَعبَلا امأو ءاهب ةيصعماف اهيف ةجحلا امأف ؛ةَعبَك اهيفو ةّكُح ةمعنلا

 نم تْبكر وأ «ركش نم تعض املك كنع هللا افعف ؛اهيلع ركشلا ةّلقف

 .o قح نم تْرّصق وأ «بنذ

 هب لحرب دشار يبأ نب عيبرلا رم :لاق «ليعامإ نب رضنلا نع -۹
 كيكبب ام :لاقف «لحر هب مف «يكبيو كك هللا دمحم سلجف «ةنامز

 لهأب ةنجلا لهأ تّهَبشف «رانلا لهأو ةنحلا لهأ تركذ :لاق ؟هللا كمحر

 .يناكبأ يذلا كلذف ءءالبلا لهأب رانلا َلهأ تهبشو «ةيفاعلا

 مكدحأ ًبحأ اذإ» :لب هللا لوسر لاق :لاق هط ةريره يبأ نع ٠١-

 وه نم ىلإ رظني الو هح وه ْنَم ىلإ رظنيلف «هيلع كك هللا ةمعن دق ملعي نأ
 .«هقوف

 هحجرحخأ دقف «حیحص هانعمو .۱ ص هلدنسملاو oY ص دهزلا يف كزابملا نبا هجرحأ )١(

 هت

 - ۹ ۔



 هلل ركشلا ةلاسر لكوتلاو ديحونلا بانك

 الإ هيلع كك هللا ةمعن فرعي مل نم :لاق بط ءادردلا يبا نع -۹۱

 ادع رتو هئا لو یف مدمر مام ی

 ي :لرال رع لاقف السلا لجرلا هيلع رف لح ىلع لس

 .كنم تْذَرأ هذه :رمع لاق .كيلإ هللا دمحأ :لحرلا لاق ؟تنأ

 لأسيل ءاًرارم مويلا ف يقتلن اتلَعل :لاق هلك رمع نبا نع -۳

 اق لا سن الإ كلذ دير ال «ضعب نع انضع

 و ^ ا

 عبسأو  :دهاحم نع ۴٤“

 .هللا الإ هلإ ال :لاق

 .[١۲:نامقل] | 4ًةَتطاَبَر هرهظ معن مک

 ةمعن دابعلا ىلع ك هللا معنأ ام :لاق «ةنييع نب نايف نع 0

 ةرحآلا ي مه هللا الإ هلإ ال نإو :لاق «هللا الإ هلإ ال مهفرع نأ نم لضفأ

 کک .ايندلا ي مج ءام اك

 هلا دع تعم :لاق «يشرجلا فوع يأ نب نمحرلا دبع نع -

 اوخوا ورقص دق سانلا ىلإ رظنو «ربنملا ىلع لوقي «ينعرشلا دمحم نبا

 ى

 لضف نم ىلإ مكدحأ رظن اذإ :ظفلب هعفري كلذك ةريره يأ نع ۲۳۸٠/١ يراخبلا
 ملسم هج رجأو .هيلع لضف نمم هنم لفسأ وه نم ىلإ رظنيلف ؛قلخلاو لاملا يف هيلع

 SS :ظفلب كلذک ٥/۲۳۸

 .مكيلع هللا ةمعن اوردزت ال نأ ردجأ وهف

 ۰ -۔



 هلل ركشلا ةلاسز لكوتلاو ديحونلا باتک

 دعب !!هالاًمَح ايو ٌهانسح ای :لاقف «مهیلع لبقأف اوسبلو "اوشارتس e ەھ 4 و 9

 سيل نميلاب عنصت بايث يهو - دوربلاو ةيكئولاو مدألا نم مايخلا مدعلا

 نوُجُسني سانلا حبصأ اربع سالا حبصأو ارْهَر متحبصأ - ضرع اه
 سانلا حبصأو «نوذحأتت متنأو نوطعُي سانلا حبصأو «نوسبلت متنأو

 ىكبف .نولكأت متنأو نوعّرزَي سانلا حبصأو «نوبكرت متنأو نوُجتي

e 

 5 يلا باحصأ نم ناكو  يدزألا طرق نب هللا دبع نع ۷

lsناولأ سانلا ىلع ىأرو «رطف وأ ىحضأ موي يت لوقي  
 !اهرهظأ ام ةمارك نم اه ايو !اهعبسأ ام ةمعن نهال اي :لاقف ءبايثلا

 اهر نوعيطتسب ال ةمعن نم مهيلع دشأ ءيشز موق ةداج نع لاز ام هنإو

 .ةمعنلا هيلع معنا هيلع معنا ركشب معلا تبث شت اغنإو

 «ينزملا هللا دبع نب ركب تعم :لاق «ءابهصلا يآ نب ق م ۹۸

 :لاق هلل دمحلا هلوقب ةمعن هيلع تبحجو الإ «هلل دمحلا :دبع لاق ام :لوقي

 ةمعن تءاجف «هلل دمحلا :لوقي نأ اهؤازح :لاق ؟ةمعنلا كلت ءاز امف

 .یلاعت هللا عن دث الف «یرحآ

 يقام عراف ءايندلا نم هل طس الحر نأ ؛هلظ ناملس نع

 .رحافلا نسحلا سابللاو ثاثألاو لاملاو شاعملاو بصخلا :شايرلاو شيرلا (۱)
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 . هلل ركشلا ةلاسر لکوتلاو دیحوتلا باتك

 «يراب الا شارف هل نکی مل یټح « هيلع ينثیو ل هللا دمحي لعجف «هدي

 بحاصل لاقف ءايندلا نم رحآل طسْبو .هيلع ينشيو هللا دمي لعجف

 هب تيطعأ ول ام ىلع هدمحأ :لاق ؟هللا دمحُت ٌمَالَع تنا كيأرأ :يرابلا

 ؟كرصب تيأرأ :لاق ؟كاذ امو :اولاق «هايإ مهطعأ مل قلخما يطعأ ام

 ؟كيلحر تيأرأ ؟كيدي تيأرأ ؟كئاسل تيأرأ

 لحر ِءاج :لاق «نييرصبلا نم هريغ وأ رماع نب ديعس نع ٠-

 اذه كرصبب كرسيأ :سنوي هل لاقف «هلاح َقْيض وكشي ديبع نب سنوي لإ

 فل ةئام كديبف :لاق .ال :لحرلا لاق ؟مهرد فلأ ةئام هب ٌرصب يذلا

 معن هركذف :لاق .ال :لحرلا لاق ؟كلحربف :لاق .ال :لحرلا لاق ؟مهرد

 !؟ةجاحلا وكشت تنأو فول نيم كدنع ىرأ :سنوي لاقف .هيلع ك هللا

 .دسحلا ىنغ ةّحصلا :لاق هلط حد ءادردلا يبا نع - ۱

 لضفأ» :45 هللا لوسر لاق :لاق هه هللا دبع نب رباح نع - ۲

 .. هلل ةمحلا ركذلا لضفأو هللا الإ هلإ ال ءاعذلا

 رثكأ - ينعي - دمحلا نإ :لاقي ناك :لاق «ميهاربإ نع - ۳

 .افيعضت مالكلا

 نبا هححصو ءيهلاا هلع هار صو ۷1/۱ مکاحلاو 41/6 يذمرتلا هی )۲(

 .هلل دمحلا ءاعدلا لضفأو هللا الإ هلإ ال ركذلا لضفأ :ظفلب نكلو ٠۲۹/۳ نابح
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iهلث ركشلا ةلاسر لکوتلاو دیحوتلا تک  

 نم اثعب ي هللا لوسر ثعب :لاق هب هڪ ةرحع نب بعک نع ٤

 كلذ يف يلع كك هلل نإف ؛مّهَمَغو كك هللا مُهَمَلس نإ» :لاقو ءراصنألا

 كانعم" :هباحصأ ضعب لاقف .اوُملَسو اومنغ نأ اوثبلي ملف :لاق «اركش

 دق» :لاق قك هل ارُکش كلذ يف يلع نف ؛مُهَمَكغو هلا مُهملس نار :لوقت

 . ق نما كلو ءاركش محلا كل مهللا :تلق دق «تلعف

 هللا اهر نفل :لاقف «هّلعب يبأ قف :لاق دمحم نب رفعج نع
dM 

 جو يجرب « اهب ين نُ ثب امف «ءاهاض ری كماتحع ةا 4

 وا انی تکو لم اقف «كلف ن هل ليقف زر دس "لاق

 ماس نب ناميلس هيفو ٠٤٤/١۹ ریبکلا ا a مم ي ىنشيما لاق (۱)

 يف يقهيبلاو هيودرم نباو ايندلا يأ نبأ هجرحأ :ردلا يف يطويسلا لاق .فيعض يندملا

 يبا نب ثراحلا هجي رحأ باظخلا نب رمع نع رخآ هجو ثيدحللو :تلق : ۹و٣ بعشلا

 ٠ هدانسإ ۳٠۷/5: فاحتإلا ق يريصوبلا لاق ١١۷/١( ثراحلا دئاوزا) هدنسم يق ةماسأ

 ةمعن يه يلا ةمينغلا لوصح ثيح نم سيل هيلع هركشو كلذب ىفطصملا حرف .فيعض
 برقلا ىلإ لصوتلا ىلع هرادقإو هب هتيانعو معنملا ثيح نم لب ؛ماعنإلا ت يح م الو

 ةمعن لكب نزحيو ةرخآلل ةعرزم وه اع الإ ايندلا نم حرفي ال ىفطصملا لاح ناك اذهو

 نم لب ةمئالم ةذيذل اهنوكل ةمعنلا ديري ال هنأل ؛هليبس نع هدصو هللا ركذ نع هيهللت -
 الب بلقلاو ةمعنلا هل معنملا ةيؤر ركشلا :يلبشلا لاق كلذلو ةرحآلا ىلع اهتناعإ يح -

 تاداعلا ءوسب ضرم اذإ هريغب ذتلي امنإو هئاقلو هتفرعمو هللا ركذب الإ ةحصلا لاح ذتلي

 حرفلا بحجوع لمعلاو ارم ولحلا ضيرملا دجي امكو «نيطلا لكأب سانا ضعب ذتلي امك
 رهظي نأب ناسللابو «قلخلا ةفاكل ريخلا رمضي نأب بلقلاب قلعتي معنملا ةفرعم نم لضاحل ا
 .هتعاط يف هللا معن لامعتساب حراوخجلاو ديمحتلاب ركشلا

-- 



 هللا ركشلا ةلاسر لکوتلاو ديحوتلا باتك

 .كک هلك هل دمحلا تلعحج ؟اعیش تیقبا

 ىلع نيملاعلا بر هلل دمحلا :لاق نم :لاق «ديعس نب يحي نع ۰ ١-

 ىلع كك هللا دمح دقف «ةماع وأ ةّصاح ءةنئاك يه وأ تناك ةمعن لك
N 

 هيلإ اّنإو هلل اإ :لاق نمو .ةماع وأ ةصاح «ةنئاك يه وأ تناك ةمعن لك
Eg 

 دقف «ةماع وأ ةصاخ «ةنئاك يه وأ تناك ةبيصم لك ىلع. نوعحار

3 

 .ةماع وأ ةصاخ ءةنئاك يه وأ تناك ةبيصُم لك ي عحرتسا

 يبأل ردنا نبا لاق :لاق «ملسأ نب ب ديز نب نمحرلا دبع نع - ۷

 مهيلإ تعنص امو مهفرعأ ام «ريخلاب يل اوعديف يناقلي ْنَم َرثكأ ام :مزاح

 ىلإ رظنا نكلو «كلّبق نم كلذ نأ ٌنظت ال :مزاح وبأ هل لاقف .طق اريح

 أولمَعَو اونماو يذلا راو يز نبا ارقو ُهركشاف هلبق نم كءاحج يذلا

 .[:ر] ا لمحا مهل لَعِجْيَس تحللصلآ

 مهللا :لقف ا 4 يبلا يل لاق :لاق و داعم نع

 ( .,كندابع نسخو كركشو كرد ىلع يعأ

 كلاس :هثاعد ينا لوقي ناک هنا د قيدصلا ركب يأ نع --۹

 ءاضّرلا دعبو یضرت یس اھیلع كل رکشلاو ءاهّلُك ءايشألا يف ةمعلا مامي

 نابح ¿ ناو ۳٣۹/۱ ةعزخ یبا هححصو ۲/۳ يئاسنلاو ۸٩/۲ دواد وبأ هجرخآ (۱)

 الإ دانسإلا يف خيش لكف السلسم ثيدحلا اذه ءاج :هيبنت e ۷/۱ مكاحلاو ٥

 .عاغللا اده لقف كابا فا :هتع خا ن لاقو
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 ٠ هلل ركشلا ةلاسو لكوتلاو ديحوتلا باتك

 ۷ اک ریوی یر ةرلا ج ب رکی اب عی ي شار

 مرک ای اهروسخمب

 دمحلا :لاقف غن دبع ىلع هللاا ام :لاق «نسحلا نع -

 هنأ «ةنييع نب نايفس نع ينغلبو .ذحأ اسم رثكأ ىطعأ ام ناك الإ «هل

 كك هللا لعف نم لضفأ دبعلا لعف نوكي ال ءًاطح اذه :لاقف اذه نع لس

 «ةمعن هيلع هللا معنأ اذإ لحرلا نأ ءاهريسفت امنإ :ملعلا لهأ ضعب لاقو

 ىلاعتو كرابت هللا ركشيف هب َعَص ام هللا هفّرَع «ُهدَمْحَي نأ بحث نمم وهو

 ناكو «ةمعلا يت يتلا ةدابعلا كش هل هللا بهوف «هركشي نأ يغبني امك

 .الضف هلل دمحلا

 هللا مَعْنل :لاق «ريخلا لهأ نم لحجر نع يراصنألا عمحج نع ١-

 نأ كلذو ءاهنم انل طَتسَب اميف همعن نم لضفأ ايندلا نم يع 'ىّوز اميف

E O 

 ۰ هل َةرک امیف نوک نأ

 هللا َدَمْحَي نأ ملاعلل يغبني د :لاق هنآ ؛ءاملعلا ضعب نع ينغلبو

 عقب نأ ہاطعا ام یلع هدم امکب ءایادلا تاوهش نم هنع یز ام یلع

 ق لغتشيف هب هلي ملف للا هافاع ام لإ هيلع ياي ٌباسحلاو «هاطعأ ام

 .همَه عْمَحو هبلق نوکُس ىلع هللا رکشیف «هرطاوخ بعتتو

 .هتضبقو ينع هتفرص اميف يأ (۱)

Y0 - 



 . هلل ركشلا ةلاسر لكوتلاو ديحوتلا تانك

 نايفسو ضايع نب ليضف سلح :لاق «يراوحلا يبأ نبا نع -۳

 هللا معنأ :لوقي نايفس لعجف «معنلا ناركاذتي حابصلا ىلإ ةليل ةنييع نبا

 .اذك انب لعف ءاذك انب لعف ءاذك يف انيلع هللا معنأ ءاذك يف انيلع

 ل ثّيَح نم مُهُجرذَسَس $ :ڭ5 هلوق يق نايفس نع - ٤

 ت ق ور

 لاقف .ركشلا مهعتحو معتلا مهيلع عبسي :لاق .[۸۲١:فارعألا] ن ر

 .اوسنیو :دواد نبا لاق .ةمعن مه تثدحأ ابذ اودا املک :نایفس ريغ

 ٌرکم كاذ :لاقف ياردتسالا نع لمس هنأ ؛ينانبل تباث نع ٥-

 هللا دنع هل تناك اذإ دبعلا نإ :سنوي لاقو :لاق .نيعيضُلا دابعلاب كي هللا

 هللا هاطعأ «هاطعأ ام ىلع كب هللا ركش من ءاهيلع یقبأو اهّظفحف ةلزام

 ركشلل هعييضت ناكو « هللا ُةَحَرْذتسا ٌركشلا َعّيض وه اذإو .اهنم فَّرشأ

 .اجاردتسا

 ىلإ َرْظن اذإ ل هللا لوسر ناك :لاق 4ظ كلام نب سنأ نع -۹

 ةروُص لمكو «هّلَدَعف يقلخ ىّوس يذلا هلل ةمحلا» :لاق «ةآرملا يق ههحو

 .«نيملسملا نم ينلَعَجَو اهتسحف يهجو -
 ايندلا نم يع ىوّر اميف ىلع هللا ةمعن :لاق «مزاح يأ نع -۷

 يف ينسلا نباو ۱ طسوألا يف يناربطلا هاور ۲ ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق )١(

 ي ينارطلا هاور ۱ ۰ 0 يل ييف لاقل فيض دنسب ةليلاو موسا

 نیعض ایا هدرا ۱۱/۳ بعشلا ف یقهیلا اور
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 ٤ هلل ركشلا ةلاسر لکوتلاو ديحوتلا باتك
= 
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 .اوکلهف اًموق اهاطعأ هتيأر ىنإ ؛اهنم يناطعأ اميف هتمعن نم مظعأ

 اذإ مكحلا نب ناورم ناک :لاق «هریغو دیبع نب حیرش نع -۸

 تنک يڼٳ « ينءعاربب الو يادي تمّدق اع ال يبر ةمعتب :لاق «مالسإلا ركذ

 ' .اقطاح
 ا

 :دواد لآ ةمكح يق بوتکم :لاق «هبنم نب بنهو نع -۹

 .يفخلا كلا ةيفاعلا

 :يفقثلا ىسوم نب دمحأ دشنأ - ٠١

 ةَريثك اهفرعن سيل حبصتو يس هلل ةمعن نم مكو

 ةريشعلا ف الاكت هب تنكل هيف تم ول لحم نم مکو

 ةريسي هيف ةمعنب ترو هيف ةهوركملاو ءوُسلا تيقو

 اوعمتحا موق ىلإ ه4 نامثع يعد :لاق «دعس نب دشار نع -۱

 ارش ةبقر قتعف «مُهَعَي نأ لبق اوقًرفتف مهذحأيل قلطناف ممه ةبير ىلع

 .ملسُم يڙخ هيدي ىلع یر نوکی الا ك هلل

 تحبصأ فيك :ركب هل لاقف هدول يميحملا ةميمت يأ ىلع ينزل هلل

 امهيأ يردأ ال ءامهنيب ليما نيتمعن نيب تحبصأ :لاق ؟ةميمت ابأ اي

 دحأ هب يربي نأ فاحأ ال تحبصأف يلع ك هللا ةرتس بذ ؛لضفأ

 اهلنا م ساتل رودتص يي يل ك هلل اهلمج ةدرمو
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 هلل ركشلا ةلاسر لكونلاو ديحوتلا بانك

E TT TTT, RENDER OTO TT TAT O TTT TTT 
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 نم ينع ىوز اميف هللا ةمعن :لاق «رامسم نب اص نع -۳

 .يناطعأ اميف هتمعن نم لضفأ ايندلا

 هيلع احون نأ» يب يبلا نع تثدح هللا اهمهحر ةشئاع نع ٤-

 هتعفنم ىقبأو هتذل ينقاذأ يذلا هلل دمحلا :لاق الإ طق ءالخ ىلع مقي ل مالسلا

 ادا يع جَرخأو «يدسج يف

 جرح اذإ ناك مالسلا هيلع يبلا احون نأ ؛ديز نب غبصأ نع ٠-

 .اروکش اًدبع يّمْسف كاذ لاق فينكلا نم

 يِبأل لحر لاق :لاق «هباحصأ ضعب نع ئناه نب دمحم نع ٦-
 اريح امهب تيار نإ :لاق ؟مزاح ابا اي نينيعلا ٌركُش ام :يدزألا مزاح

 نإ :لاق اننفألا رکش امف :لاق .هكرَتس ارش امهب تيأر نإو ءُةَنلعأ

 ٌركش ام :لاق .ةَيفحأ ارش امهب تعم فلو «ُهَْيعَو اريح امهب تعم

 ره ق ل انس عت الو ءا سیل اس انه ذحأت ال :لاق ؟نيديلا

 .اًملع ٌهالعأو اماعط هلقسأ نوكي نأ :لاق ؟نطبلا ٌركش ام :لاق .امهيف

 يلع و :ىلاعتو كرابت هللا لاقامك :لاق ؟جرفلا ركش ام :لاق

 َءارو ىغا نف ا نيمو مهن مهمآ تكلم اما هجر

 ؟نيلْجّرلا ركش امف ل س ( ج ناملار ك ترام نیو

 نباو ۲۱۳/۲ يليقعلاو ايندلا يأ نبا هاور :ردلا يف يطويسلا لاق «فيعض هدانسإ )١(

 ٠.٠١١١/٤١ بعشلا يف يقهيبلاو ۲۸۹/٤ يمليدلاو ۲۷۲/٦۲ ركاسع
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 ؛ ههم اًنيم تيأر نِإو «هلَمع امهب تلمعتسا ؛ هَتطبغ اًيح تیار نإ :لاق 4

 رکشی ملو هناسلب رکَش نم امأو .كک هلل رکاش تنأو هلمع نع امهتففک

 ملف «ٌةسَبلي مو هفرطب ذحأف «ءاسك هلل حر لثمك هلثمف «هئاضعأ عيمجب

 .رطملاو جلثلاو دّربلاو ٌرحلا نم كلذ ُةعفني

 لسرأ :لاق - ءاعنص لهأ نم لحجر - نمحرلا دبع نع -۷

 هللا يضر هباحصأو لا بلاط يبأ نب رفعحج ىلإ موي تاذ يشاجنلا

 , ؟بارتلا ىلع سلاح ناخ هيلع ‹«كيب ق وهو هيلع اولخدف «مهنع

 يق ام ىأر الف «لاحلا كلت ىلع هانيأر نيح هنم اًدقفشأف :رفعح لاق

 ٤ يل نيَع طرأ وحن نم ينعاح هنأ ؛مكر سي اع مكر شبا :لاق انهوحو

eرو وو ع ا م  
 «نالفو نالف ّرسأو «هودع كلهأو 4 هيبن رصن دق ك هللا نأ ينربحأو

 هيلإ ٌرظنَأ ينأك «كاَرألا زينك «ردب :هل لاقي داوب اوفا «نالفو نالف لتقو

 :رفعج هل لاقف ءًةلبإ - ةرمض ينب نم لحجر - يديسل هب ىَعرأ تنك

 ؟قالخألا هذه كيلعو طاسب َكَمحت سيل بارتلا ىلع اسلاج كلاب ام

 اقح نأ :مالسلا هيلع ىسيع ىلع ىلاعتو كرابت هللا لزنأ اميف دج انإ :لاق

 املف .ةمعن نم مح ثدحأ ام دنع اًعضاوت هلل اودي نأ هدابع ىلع

 .عضاوتلا اذه هل تثدحأ ل هّيبن رصن يل كك هللا ثدحأ

 الإ ءالبب ادبع ك هللا یلتبا ام :لاق «دیبع نب بیبح نع -۸
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 هلل ركشلا ةلاسر لكوللاو ديحوتلا < باتک

 .هنم دشأب هالتبا نوکی الأ ةمعن هيف هيلع كك هلل ناک

 ةيفاعب ىلتبم الإ سانلا نم ام :لاق ءرجبأ نب كلملا دبع نع -۹

 .هربص فيك طل ةيلبب و «هركکش فيك ظني

 .ءاعدلا هب ج رختسيل ءالبلا لزتي :لاق « هبنم نب بهو نع ۰ - 

 يف دبع ىلع كبك هللا معنأ دقل :لاق «يروثلا نايفس نع ١-

 .اهيف هيلإ هعرضت نم رثكأ ةحاح

 هح هسي رمأ هذحأ اذإ ناک يک يبلا نأ ؛هظ ةركب يبأ نع -۲

 . لک هل اًرکش «ادجاس

 .هرشب يذلا ىلإ هءادر راو دجس هيلع ك هللا بات

 جاجا توحب نسحلا تر :لاق «ةريغملا نب ءالعلا نع ٤-

 .دجسف «ءىّبخم وهو

 :هل لاق لع هللا لوسر نأ ؛ ي فوع نب نمهحرلا دبع نع ٥-

 كيلع ىلص ْنَم :كل لوقي كك هللا نإ :لاقو ينرّشبف للا ليربج تيقل ينإ»

 )١( دواد وبأ هحرحأ ۳/ ۸٩يذمرتلاو ٠٤١١/٤١ ينطقرادلاو ٠٠١/١ ةحام نباو ١/٤٤1

 .حیحص :يهذلا لاقو . هاج رخ مو حیحص ثیدح :لاقو ۱/۱ مكاحلاو
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 هلل ركشلا ةلاسر .  لكوتلاو ديحوتلا باتک

 .«ركش كلذل تدجسف ؛هيلع تملس كيلع مْلس ْنَمو «هيلع تيلص

 ةمعنلا نم ىرت نأ تعش تم :لاق « ءعيطم يآ نب ! مالس نع - ٦

 تقلغأ نإ «هللاو يأ :عيطم يبأ نب مالت لاق .ُهيأر هيلع اهنم رثكأ كيلع

 .كيلع هتمعن ك هللا كرمي كيلع قدف كلاسي نم كءاج كباب كيلع

 دوعأ ضيرم ىلع تلد :لاق «عيطم يأ نب ب مالس نع ۷۲
 مه ىوأم ال نم ركذا «قرطلا يف نيحّرطُلا ركذا :تلقف «ّنْعَي وه اذإف
 ' :لاق ني هعمأ ملف كلذ دعب هيلع تاخد م :لاق مهمدخ نم مه الو

 1 نم الو هَل وأم ال نم رکذا «قرطلا ين َنيحَرْطْلا ركذا :لوقي لعجو
 ا ت

a 

 مكدحأ نأ ؤل» :4ب هللا لوسر لاق :لاق هط ةريره يبأ نع -۸

 ناك ام هلمع هللا جرخأل ةوك الو اه باب ال ءامص ةرخص يف لمعي

 :ركاش خيشلا لاقو .تاقث هلاحرو ۱۹۱/١ دمحأ هاور :۲۸۷/۲ عمحما يف يمشيملا لاق (۱)

 .هاحرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح :لاقو ۷٠١/١ مكاحلا هجرحأو .حيحص هدانسإ

 ٠١١/۳. ةراتخملا يق ءايضلا هححصو .حيحص :يبهذلا لاقو

 فيحصت هلعلو «ديعس يبأ ةياور نم وه لب «ةريره يبأ ةياور نم هحرح نم ىلع فقأ م (۲)
 ىلعي وبأو ۲۸/۳ دمحأ هجرحأ ۲۲٠/۱۰: عمحملا يف يمثيملا لاق .هللا دنع ملعلاو

 دازو .يهذلاو ۳٤۹/٤ مکاحلاو ٤۹۱/۱١ نابح نبا هححصو .نسح هدانساو ۲

 ق ءايضلاو ‹«بعشلا يق يقهيبلاو «ةينلاو صالحإلا يق فلؤملل :هتبسن ردلا يف يطويسلا
 . ٠ .ةراتحملا
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 هلل ركشلا ةلاسر : لکوتلاو ديحوتلا باتك

 ام :تلق ؟بحُت ام كّلَماعف هرکی اع مسا كرابت ةتاماع مك :لحاوسلا

 تلق ؟كلذخف ككرت رمأ يف هيلإ ! تدصق لهف :لاق .ةرثك كلذ يصحأ

 ؟كاطعأف طق اعيش هلأ لهف :لاق .ينثاغأف لإ نسحأ هنکلو «هللاو ال

 الو «يناطعأ الإ طق ايش هتلأس ام ؟.هتلأس طق ائيش ينعنم لهو :تلق

 ضعب كب لعف مدآ ينب ب ضعب نأ ول تيارا :لاق .ينناعأ الإ هب تشغتسا

 ةًأفاكُم ىلع هل ٌردقأ تنک ام :تلق ؟كدنع هؤازح ناک ام لالخلا هذه

 ركش ءادأ يف هل كّسفن بئذُت نأ ىرحأو قحأ كبرف :لاق .ءاَرَح الو

 ٌرسيأ هركشل هللاو ؛مكيلإ اًتيدحو اًمدق نسحا وهو «كيلع هتمعن
 .اًركش دابعلا نم دمحلاب يضر ىلاعتو كرابت هنإ «هدابع ةأفاكم

 ةيواعم يبأ ناميل تلق :لاق «يقشمدلا نامثع نب مساقلا نع - ٠

 نم ريكأو :لاق .كحضف :لاق ؟مهدأ نب ميهاربإ تيأر :دباعلا دوسألا

 يحأ تعم :لاق مث ‹يروثلا نايفس :لاق ؟نم :تلق .مهدأ نب ميهاربإ

 هحضفيف ايندلا ف دبع ىلع معْنيل كك هللا ناك ام :لوقي يروثلا نايفس

 هيلع معنأ نم ىلع مب نأ معلا ىلع نحو «ةرحآلا ين
 اي :دوسألا ةيواعم يبأل تلق :لاق «يراوحلا يأ نب دمحأ نع ١ ١-

1 

۷ 

 اتلس الأ ك هللا لاسن !ديحؤوقلا ين انبلع معا ٌمظعأ ام !ةيواعم ابأ

 .هيلع معنأ نم ىلع متي نأ معنلا ىلع حي :لاق

 نم ْمركأ بک هللا :لاق «دباعلا ىناميلا دوسألا ةيواعم يأ نع - ۲
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 هلل ركشلا ةلاسر لكوتلاو ذنخوتلا بانک

 .ةلبق الإ لمعب لمعتسي وأ اهنا الإ ةمعنب معني نأ

 ةريغصلا ةنمؤم يل تلاق :لاق «يراوحلا يبأ نبا نع ينغلبو - ۳

 فرعأ نأ ديرأ ؟تلاق ؟وه ام :تلق .يلق لَعش دق َءيش يف ان :ةدّبعتملا

 ي يلع مشا رکش نع يريصق ت فرم وآ نی ةترط يلع را ةع

 و ةوكي ل :لاقب لاق لا ی دیز ی یا دبع ی ١

 مهلك سلحما كلذ لهأل ىضقيف ؛كك هللا دمحي حاولا لحرلا سلْحَلا

 .مهجئاوح

 لها ضعب رکذ :لاق < «ملسأ نب ؛ديژ نب نمحرلا دبع نع ٥-

 ؛ًنموملا يدبع اورشب :لاق كك هللا لزنأ يتلا بتكلا ضعب يف نأ ؛ملعلا

 .هللا ءاش ام ءهلل دمحلا «هلل دمحلا :لاق الإ هّبحُي ءىش هيتأي ال ناكف

 الإ هوركملا عئالط نم ةعيلط هيلع علطت الف :لاق «نمؤملا يدبع اوعور

 هتعور نيح ىندمحي يدبع :ىلاعتو كرابت لاقف .هلل دمحلا هلل دمحلا :لاق

 لک ىلع يندمج امک نع راد يدبع اولخدأ «هررس نيح يندمحي امک

 .هتالاح

 ىحوأف ءاماع نيسم باع هللا َدَبَع :لاق.«هبنم نب بهو نع - ٦

 هک ۶ ن . ل ٭
 يق قرعل هللا نذاف !؟تبنذأ امو !بر اي :لاق .كل ترفغ دق ىنأ هيلإ هللا
 اكشف كلم هاتأف «مانف نكس مث لص ملو مني ملف ؛هيلع برف هقنُع
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 هلل ركشلا ةلاسر لكوتلاو ديحونلا بانك

 ك كبر نإ :كلملا لاقف «قرعلا ناّبرض نم تيقل ام :هل لاقف «هيلإ

 .قٌرعلا كلذ نوكُس لدعت ةنس نيسم كدابع :لوقي

 !بر اي :ثكا دواد لاق :لاق «يشرقلا بويأ يبأ نع - ۷

 «سفنتف «سقتت !دواد اي :هيلإ هللا ىحوأف .؟يلع كتمعن ىندأ ام ينربحأ

 .كيلع يتمعن ىندأ اذه :لاقف

 لضفأ ام !ًبر :ةاطا ىسوم لاق :لاق «حيلملا يأ نع-۸

 .لاح لک ىلع ينرکشت نأ :لاق ؟رکشلا

 نم يناوحإ نم احا تيقل :لاق «ينزملا هللا دبع نب ركب نع -۹

 يغبني هنأ ريغ «لوقأ ام يردأ ام :لاق .ينصوا !يحأ اي :تلقف ءافَعضلا

 «بثذو ةمعن نيب مدآ نبا نإف ؛رافغتسالاو دمحلا نع رقي الأ دبعلا اذه

 ةبوتلاب الإ ٌبنذلا حلصي الو ةركشلاو دمحلاب الإ ةمعنلا حلصت الو

 .تقش ام اًملع ينَّعسوأف :لاق «رافغتسالاو

 نب دمحم دي يف تيأر :لاق ءداور يبأ نب زيزعلا دبع نع ٠-

 هلل اذ ام يردت :لاقف ءاهنم يلع قش ام یار هنأکف :لاق «ةَحرق عساو

 ىلع اهلعجي م ذإ :لاق «تكسمأف ؟ةمعن نم ةحرقلا هذه يف يلع كك

 يلع تناهف ؛يرکذ فرط ىلع الو «يناسل فرط ىلع الو «يتقدح

 مع اي !سابع اي» :ل٤ هللا لوسر لاق :لاق هڪ سابع نبا نع -۱
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 هلل ركشلا ةلاسر لکوتلاو ديحوتلا باتك

 .«ةيفاعلاب ءاعدلا رثكأ لب يبلا

 دق :لاقف بتم ا ىلع ههركب وبأ ماق :لاق فخ ةريره يأ نع - ١١
 ءاهداعأ مث اذه يماقم نم لوأ ماع ل هللا لوسر مكيف هب ماق ام مّتملع

 ائيش ايندلا هذه يف اوْطْعُي م سانلا نإ» :لاقف «ىكب مث ءاهداعأ مث «ىکب مث

 . قك هللا اهولأساف ءةيفاعلاو وفعلا نم َلضفأ

 نآ ءا هللا دبع نب رباج يندح :لاق هبط د سابع نبا نع - ۳

 اذإ عادلا ةوَعَد بيجا بيرق یتاق یّبَع یداکبع كلاس اذا : :ًأرق ل يلا

 ءاعدلاب ترمأ كنإ مهللا» :5 يلا لاقف «ةيآلا [٠۸٠:ةرقبلا] () ناد

 دمحلا نإ كيبل كل كيرش ال كيبل كيبل مهللا كيبل «ةباجإلاب تلفكتو

 لو ذل م دَمَص ةحأ رف كنأ دهشأ كل كيرش ال .كلملاو كل ةمعنلاو
 .قح ًةنجلاو «قح كَءاقلو وح كدعو نأ دهشأو «دحأ اّرْفُك هل نكي مو «دّلوُي
 “«ووبقلا ين رم ثعبي هللا نأو ءاهيف بير ال ةيتآ ةعاسلاو «قح َرانلاو

 .يهذلا هيلع هقفاوو .يراخبلا طرش ىلع حيحص ثيدح :لاقو ۷١١/١ مكاحلا هجرحأ )١(

 وهو بابح نب لاله هيفو ۳٠٠/١١ يناربطلا هاور 1۷١/٠١: عمحجملا يق يمثيملا لاقو
 خيشلاو ٠١١/١ نايبلا يف ينيسحلا لاقو .تاقث هلاحر ةيقبو ةعامج هفعض دقو ةقث

 ١ .نسح ۱١۱۹۸: عماحلا یف ینابلألا

 . ۱۲٦۵/۲ ةحام نباو ه۱ دمحأ هحرحأ «حيحص ثيدح (۲)

 يق يقهيبلاو هيودرم نباو ءاعدلا يف ايندلا يبأ نبا هحرخنأ ٠٠١٦/١: ردلا يف يطويسلا لاق (۳)

 يدنملا يقتملا لاق ٠٤٠١/١ يمليدلاو بيغرتلا ق يناهبصألاو ۲۲۷/١ تافصلاو ءامسألا

 .فيعض هدانسإ ۲٠١/۲: زاکلا يف
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 هلل ركشلا ةلاسر لكونلاو ديحوتلا باك

 :لوقي وهو لحر ىلع ىتأ ي هللا لوسر نأ ؛ههظ ذاعم نع ٤-

 «؟ةمعنلا مات ام يردت لهو !مدآ َنبا» :لاق «ةمعتلا مات كلأسأ ينإ مهللا
 مات نم نإ» :لاقف .اريحخ اهب وحرأ اهب توعد ةوعد !هللا لوسر اي :لاق

 .(ةنجلا ىلإ الوخدو رانلا نم اًروف ةمعنلا
 ىلعألا دبع ناك :لاق «رعسم نع ةنييع نب نايفس نع ٥-

 هؤالب ًدَمشا نإو ىّلتبملا نإف ؛ةيفاعلا كلك هللا لاؤس اورثكأ :لوقي يميتلا

 الإ مويلا نولتبملا امو ءءالبلا ْنمأَي ال يذلا فاعملا نم ءاعدلاب قحأب سيل

 ‹«مويلا ةيفاعلا لهأ نم الإ: مويلا دعب نولتبملا امو «سمألا ةيفاعلا لهأ نم

 دق ءالب بر هلا ؛ءالبلا لاجر نم انك ام ريح ىلإ رجب 4 ءالب ناک ولو

 ةيصعم ىلع مالا لاطأ نم ُنَمّوُي امف ءةرحآلا يف ىّرُأو ايندلا ىف هجا

 ايندلا يق هدهجي ام ءالبلا نم هرمع ةيقب يف هل يقب دق نوكي نأ كبك هللا

 ال ُهَمعن عن نإ يذلا هلل دمحلا :كلذ دنع لوقن مث .ةرحآلا يف هحّضفيو
orا  

 .اهیلبنال اهيف ٌرَمَعُن نِإو ءاهيزجن ال المع هل بادن نِإو ءاهيصحُت

 يل لاق :لاق يبأ تعم :لاق «يميمتلا هللا دبع يبأ نع ٠١-

 لاوس يف كّدَح ىلعألا دبع نع ركذي ارعسم تعم ينِإ :ةنييع نب نايفس

 « هيلع ُتأرقف ‹ظفحأ اع كثدحأ تلق :لاق ؟هظفحت لهف «ةيفاعلا هللا

 .اذه وه «اذه وه :لاقف

 ثيدح :لاقو ٥٠٤/٠١ يذمرتلاو ۲٠۳١/١ بدألا يف يراخبلاو ۲٠٠/١ دمحأ هحرحخأ )١(

 .نسح
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 لكوتلاو دنحوتلا بانك
E wa TT E FFT ENT 

 ا و
TET GOTE FT Eo SE 

 ا ف ف د ف ھن ما

 هللا مسا رك اذإ لجرلا نأ تح :لاق «ةملس نب میت نع ۷

 .ماعطلا كلذ يعن نع لاسي م «هرخآ ىلع هدمحو هماعط لوا ىلع كك
 نب هلا دبع نب ةعیدو ينبل لوم وهو لامحلا يلب نب یی نع -۱۸

 جرحي اليلد ایرتک اف ‹دیدش طع انباصأو ةکم قیرطب انک :لاق «يؤل

 عولط دعب ءالا داب ريسن نحن انف ءءام هيف نآ ابل رد عضوم ىلإ انب

 هتبجأف :ىحي لاق ؟نولوقت الأ :لقعي وهو هغمسن توص اذإ «رحفلا

 ةمارك وأ ءةيفاع وأ ةمعن نم انب حبصأ ام مهللا :لاقف ؟لوقن امو :تلقف

 ؛يقب اميف انيلع ةيراج يه وأ «ىضم اميف انيلع ثّرَح ايند وأ «نيد يف

 ءنملا كلو ءانيلع كلذب دمحلا كلف «كل كيرش ال كَدْخَو كنم اهنإف

 كقلح عيمج ىلعو ءانيلع هب تمعنأ ام ددع دمحلا كلو «لضفلا كلو

 ىلإ ءاَديلا نم اذه :لاق مث .تنأ الإ هلإ ال «كملع ىهتنم ىلإ كْذَل نم

 . ءال

 مهللا :لوقي ءاسلحج سلج اذإ نسحلا ناك :لاق «نابیش نع - 0۹

 «لاملاو لهألاب دمحلا كلو «نآرقلاب ذمحلا كلو «مالسإلاب محلا كل

 كانلأس ام لك نمو ءانتافاعم تنسحأو «اتتمأ ترهظأو ءانقزر تطسب

 ءاريثك اريخ تيطعأ ؛اريثك معن امك اريثك محلا كلف ءانتيطعأ انُّبر

 بر هلل محلا ؛محلا مئادلا يقابلا ليلحلا كهحولف ءاريثك ارش تفرصو

 .نيلاعلا
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 . هلل ركشلا ةلاسر لكوتلاو ديحوتلا بانك

 نم ىلإ اورظنا» ل هللا لوسر لاق :لاق هلظ ةريره يبأ نع ٠-

 .يكيلع ك هللا ةمعن اود الأ ردْجأ هنإف ؛مكنم لفسأ وه

 علطو «رفس يي ناک اذإ 4اڪرمع نبا ناک :لاق دهاحم نع -۱

 ءانيلع هئالب نسخو هتمعنو هللا دمحب ٌعماس عم :ىدانو ُةلوص عفر ُرجفلا

 ال ءاثالث ءراتلا نم هللاب اًدئاع ءاثالث ءانيلع لضفأف اتبحاص !مهللا ءاثالث

 .اثالث «هللاب الإ ةوق الو لوح

 ىلإ ىحوأ كك هللا نأ يغلب :لاق «يثراحلا رضنلا نب دمحم نع -۲

 ءائاَدْحَأ كسفنل دارم اناظقي نك !نارمع نب یسوم اي نأ :ناكا ىسوم

 وهو ودع كل هناف ؛هبحصت الف يرسم ىلع كيتاوب ال "دخ لکو

 .ديزلا لمكتمتو ركشلا بحوتست ىقح يركذ نم رثكأو كبل يسقي
 لهأ جرحأف «هقلخ نيح مدآ ك هللا قلح :لاق «نسحلا نع -۳

 اوبذف «ىرسيلا هتحفص نم رانلا لهأ جرخأو «ىنميلا هتحفص نم ةنجلا

 الأ !بر اي :مدآ لاقف «ىلتبملاو مصألاو ىمّعَألا مهنم «ضرألا هجو ىلع
 ا 0َ

 .رکشا نأ تدر ينإ !مدآ اي :لاق .يدلو نيب تيوس

 نيح لاق نَم» :لاق ل هللا لوسر نع هيف و سابع نبا نع - ٤

 .هللا ةمغن اورقتحت الأ قحأ يأ )١(

 .۲۲۷۵/۲ ملسم هحرخا «حیحص ثیدح:(۲)

 .بحاصلاو قيدصلا :ندخلا (۳)
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 هلل ركشلا ةلاسر :٠.٠ لكوتلاو ديحوتلا باتك

 كيرش ال كَدحو كنمف كقلَح نم دَحأب وأ ةمعن نم يب حبصأ ام مهللا :حبصي

 “مويلا كلذ ركش ىدا الإ ءركشلا كلو ذمحلا كلف «كل

eرصف يلا نق : : هللا ا :لاق لاق ر  

 و هو

r] ے شمن نات کیک ؟هلا) f 

  7ا يبلا نأ ؛اننانسا نم لحر ينٽدح :لاق «نايفس نع

 كيلعو هاوس اًمع َكَلَسُي توملا رك ذ نم رثكأ» :لاقتف ‹تالثب الحر یصوأ

 ركشلا نإف ؛ركشلاب كيلعو «كل باجتسُب تم يردت ال كنف ؛ءاعدلاب

O 
 (ةدايز

 لز هماعطب يأ اذإ ةورع ناك :لاق «ىسوم يأ نع -۷

 ءاَنَمَعطأو اناده يذلا هلل محلا :تاملكلا ءالؤه لوقي ىح اَّرمَحُم

 هجرخأ «نسح ثيدح /۱١۷: ةينابرلا تاحوتفلا ف امك رجح نبا ظفاحلا لاق (۱)

 . ۱٤۲/۳ نابح نبا هححصو ۳۱۸/٤. دواد وبأو ٥/٦ یریکلا ف يئاسنلا

 نباو ٠۳۳٤/٤ متاح يبا نباو همجعم يف يوغبلا هجرحأ : ۳ ردلا يف يطويسلا لاق (۲)

 ٠١٤/٤ بعشلا يف يقهيبلاو هيودرم نباو ۱١۸/۷ يناربطلاو ۳۲٠/١ محعملا يف عناق
 :تلق .كورتم وهو ىمعألا دواد وبأ هيفو يناربظلا هاور ۲۸٤/٠٠١: عمحلا يف يمنيملا لاق
 زمرو يطويسلا هعبتو ..نسح دنسب يناربطلا هجرحأ ٠ ١ حتفلا يف ظفاحلا لاق

 يو يناربطلا هاور ٠٠/۳: ةباصإلا يف لاق دقف ظفاحلا نم لكشم اذهو «عماحلا يف هنسحل

 .نيكو رتملا دجأ هدنس
 ثراحلا نب حيرش :وه نايفس خيشو ۳۰۵/۷ ةيلحلا يف ميعن وبأ هحرحأ «لسرم ثپدح (۲)

 ٠٠١/۲. ضيفلا رظنا يعبات وهف اياعو ارمع عم ةفوكلا ءاضق رمع هالو يضاقلا
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 ٠ هلل ركشلا ةلاسر لكوتلاو ديحوتلا باتك

 انحبصأف رش لكب ْنحنو كّتمعن انتفذأ مهللا ءٌريكأ هللا ءاتمّعنو اناقسو

 الو «كريح الإ ريح ال ءاهّركشو اهَمامت كلأسن «ريخ لكب اهنم اًتيسمأو

 ءاش ام هللا الإ هلإ ال هلل دمحلا !نيملاعلا برو نيحلاصلا ةلإ «كريغ هلإ

 .رانلا باذع اتقو انشزر اميف انل كراب مهللا ءهللا الإ هَر ال هلا

 لکأ اذإ 8 هللا لوسر ناک :لاق هل د كلام نب سنأ نع -۸

 دمحلا الب ِنسَح ءالب لکو «ينادهو يناقسو ينَمعطأ يذلا هلل دمحلا» :لاق

 الاص الو ءاتتيطعأ احلاص انم غزا ال مهللا ءنيتملا ةوقلا يذ ‹قازرلا هل

 .'نيركاشلا نم كل انلعجاو ءاتتقزر

 لكأ اذإ ناك هنأ كيب يبلا نع هه يراصنألا بويأ يأ نع -۹

 ٣ «اًجَرخَم هل لعجو ُهغوَسو ىقَسو معطأ يذلا هلل دمحلا» :لاق

 تالا و

 ةمعن :نهوأف ؛ ثالئ معنلا سور : : لاق «هبنم نب بهو نع ٠-<

 ةايحلا بیطت ال قتلا ةيفاعلا ةمعن :ةيناثلاو .اهب الإ ةمعن مت ال٠ يتلا مالسإإلا

 .اهب الإ شيعلا مي ال يتلا ىتغلا ةمعن :ةثلاثلاو .اهب الإ

 .ادج فيعض وه نم هذانسإ يق يرامغلا لاق .ظفللا اذهب هجرحخ نم دحأ م )١(

 انه ركذ :ييطلا لاق ۲٤/٠۲. نابح نباو ۳۹٦/۳ دواد وبأ هحرحأا «حیحص ثیدح (۲)

 قلحخ نإف - قلحلا يق لوحدلا ليهست وهو - غيوستلاو يقسلاو ماعطإلا :ةعبرأ امعن
 ثعبني هنم حلاصلاف ؛جراخ اه ماعطلل امسقم ةدعملا لعحو علبلل قيرلاو غضملل نانسألا

 بجي همعنو «ميركلا هللا لضف نم كلذ لك ءاعمألا قيرط نه عفدني هريغو «دبكلا ىلإ
 .ناكرألاب لمعلاو ناسللاب ثبلاو نانحلاب ركشلا نم اهبح وم مايقلا

 6ه



 هلل ركشلا ةئاسر لكوتلاو ديحوتلا تاتک

 خياشم نم ناکو يريرحلا اني :لاق < ‹عيطم يبا نب ب مالس نع -۱

 يف كبك هللا البا :لوقي للعجف ٌححلا نم مدق دق ناكو «ةرصبلا لهأ

 نم مَّعتلا ادعت نإ :لاقی ناک :لاق مث اذک انرفس یف انالبأف ءاذک انرفس

 '.ركشلا

 یل هبنم نب بهو رم :لاق ءدباعلا دمحم يأ ةيزخ نع -1

 يلع هلل محلا :لوقي وهو ضو هب «نايرع ءادّعقم ءاموذخج «ىَمعأ

 ةرثك ىلإ رظناف ءةنيدملا لهأ ىلإ كرصبب مرا :ىلقبملا هل لاقف ؟اهيلع هلل

 .؟يريغ هفرعي دحأ اهبف سيل هنأ هللا دمحأ ال وأ ءاهلهأ

 وهو هللا دبع نب يرّسلا تعم :لاق ءورمع نب دمحم نل ۳

 هللا اوذمحا !سانلا اهيأ :لاقف سانلا بطحخف طم انباصأو «ضئاطلا ىلع

 هللا معنأ اذإ» :لاق هنأ #4 ينلا نع ينغلب هنإف ؛هقزر نم مل عضو ام ىلع

 .ھَ ش د ى دقف ءاهدنع ةدمحف ةمعن دبع ىلع

 ينلا لاينادب رص يت :لاق ت ا بلاط يأ نب يلع نع -

 .صرب هب يآ (۱)

 ثيدح نم الوصوم يور دقو ‹طقف فنصملل ردلا يف يطويسلا هبسنو «لسرم ثيدح (۲)
 ؛اهركش ىدأ دقو الإ هلل دمحلا :لاقف ةمعن نم دبع ىلع هللا معنأ ام :ظفلب هعفري رباح

 مكاحلا هجرحأ .هبونذ هل هللا رفغ ةغلاثلا اهلاق نإف ؛اهباوث هل هللا ددج ةيناثلا اهاق نإف

 .فيعض هدانسإو ۸۸/٤ سودرفلا يف يمليدلاو ٩٤/٠ بعشلا يف يقهيبلاو ١
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 هلل ركشلا ةلاسر لکوتلاو ديحوتلا باتك

 قبطو «هعم بح يف امُهاقلأف «نْيدسَأ ىّرضأو «سبحف هب َرَمأف ل

 غ٤ «نيدسألا عم ًبحبا ف مايأ ةه سبح مث «نْيدسألا ىلعو هيلع نطو

 ةيحان يق نادسألاو يّلَصُي امئاق لايناد دجوف «مايأ ةسمخ دعب ةع حعف

 :لاق ؟كنع عفدف تلق اذام ينربحأ :رصتتج هل لاقف «هل اًضرعي مل بحل

 ءاحر بيخي ال يذلا هلل دمحلا ءُهَركذ نم ىسني ال يذلا هلل هلل دمحلا :تلق

 هلل دمحلاو «هريغ ىلإ هيلع لكوت نم لكي ال يذلا هلل دمحلا هاجر ْنَم
 نح انوار وه يذلا هلل دمحلا «ليح ا انع طق نيح اتق وه يذلا

 لل دمحلا ءاتتبرك دنع ان فشكي يذلا هلل دمحلاو ءانلامعأب اًنَظ ءوسي

 ةا ربصلاب يزجي يذلا هلل دمحلا ءاًئاسحإ ناسحإلاب يزجي يذلا

 اذإ كك هللا لوسر ناك :لاق «هيبأ نع دمحم نب رفعج نع ٥-

 يئم نازو «يقلڅو يقلَخ نسحف ينقلخ يذلا هلل دمحلا» :لاق «ةآرملا ي َرظن

0 ۲ 
 («يريغ نم ناش ام

 يف َرظنلا ركي هل رمع نبا ناك :لاق «نيريس نبا نع -1

 .هب هارغأو هدوع هبحاص هارضأو «هيلع ربصيو داعي الف هداتعا اذإ ؛ءيشلاب ءيشلا يرض )١(
 نع الوصوم ءاجو ٤ يقهيبلا هجرحأ «عطقنم هنكل تاقث هلاحرو لسرم ثيدح (۲)

 يق يناربطلاو ٤۷۸/٤ ىلعي وبأ هاور :ه٤/۳۹ فاحتإلا يف يريصوبلا لاق .سابع نبا
 هللا دبع ثيدح نمو «سنأ ثيدح نم دهاش هل نکل «فيعض هدانسإو ۹۸۲/۲ ءاعدلا
 يف يمثيملا هنع لاق سنأ ثيدح :تلق .ءاعدلا باتك يت يناربطلا امهاور دوعسم نبا

 دج فيعض وهو «ربحلا نب دواد هيفو ٤۲۳/۲( رصتخملا) رازبلا هاور ۱۳۸/٠٠١: عمجلا
 .تاقث هلاجر ةيقبو «دحاو ريغ هقثو دقو
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 هلل ركشلا ةلاسر لکوتناو ديحوتلا باتك

 يف ناك امف ؛ ظنا :لاق ؟ملو :هل تلقف «رافسألا يف هعم نوكتو «ةآرملا

 .هيلع هللا دا نيش يريغ هجو يف وهو ٬ْنْبَر يهو

 قلب ةفوكلا لهأ نم لحر لمع :لاق «ةنييع نب نایفس نع -۷

 رطمأو :لاق ءقلخلا كلذ نم هللا هافاع ذإ هل ةيراج هل راج قَتَعأف ءيند

 اًرکش هل ةيراج داور يبأ نبا قتعأف «تويبلا هنم تَمَدهت ارم ةكم لأ

 .كلذ نم هللا ءافاع ذإ «هل

 هللا دبع نب ركب ابآ تعم :لاق ءدارلا ملسم نب يلع نت ۸

 ىلع الجر عضت نأ :لاق ؟ةمعنلا مات ام :لجر هلاسو مرم يأ نبا

 ةا ف الجرو طاَرصلا

 نأ تدرأ نإ !مدآ نبا ای :لاق ينزلا هللا دبع نب ركب نع -۹

 .كينيع ضف «كيلع كك هلا معنأ ام َرذق ملعت

 طابو ةرهظ ءهَمَعن مكَيَلَع عسا :نایح نب لتاقم نع ۰

 .يصاعملا مكيلع هرتسف ةنطابلا امأو «ٌمالسإللاف ةرهاظلا اما :لاق .[ ۲۰:د

 ءاش ول ءم رانلا لهأ ىلع كك هلل نإ :لاق هت هللا دبع نع ۸۱

 .مهبذعل رانلا نم دشأب مُهبذعي نأ

 ىفاعأ نأل :لوقي ناك افرطم نأ ؛ةرسيم نب ليدب نع -۲

 هللا دبع نب ديزي ءالعلا ابأ نأ معزو .ًربصأف ىيا نأ نم يلإ بحأ ركشأف
 .يل ُةلجعف ناك كلذ يأ !مهللا :لوقي ناك ريخشلا نبا
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 هلل ركشلا ةلاسر لكوتلاو ديحوتلا باتك
FETT TET TTT 

o 

 ْنَم ةمايقلا موي نمحرلا ءاسلخ :لاق «ينارادلا ناميلس يأ نع -۳

 بلاو رکشلاو ةمحّرلاو ةفأرلاو ملحلاو ءاخسلاو مركلا لاصح هيف لعَج

 .ريصلاو

 بحاص ىأر ٌْنَم» 9 هللا لوسر لاق :لاق ل ةريره يأ نع ٤-

 نم عي ىلعو كيلع ينّلَضَقو هب كلبا امم ينافاع يذلا هلل دمحلا :لاقف ِءالب

 .(ةمعنلا كلت ركش ىّدأ دقف ؛ًاليضفت هقلخ

 مزحب ذحأي ركشلا :لاق «ملسأ نب ! ديز نب نمحرلا دبع نع ٥-

 هیدیو هرصبو هعمسو هندب يف «هللا معن يت رظني :لاق «هعٌرفو هلصأو دمحلا
 قح ك هللا نم ةمعن هيفو الإ َءيش اذه نم سيل «كلذ ريغو هيلجرو

 ىرخأ معنو «هتعاط يف لك هلل هندب يف يتاللا مَّعنلاب لمعي نأ دبعلا ىلع

 «هتعاطب قزرلا نم هيلع هب معنا اميف هلل لمعي نأ هيلع قح قزرلا يف

 .هعرفو هلصأو ركشلا مزحب اذخآ ناك اذهب لمع ْنَمف

 ايندلا يف ةمعن نم دبع ىلع كك هللا معنأ ام :لاق «بعك نع ٦-

 ةريره يبأو رمع ثيدح نم ٤۹١/١ يذمرتلا هاور ۱۳۸/٤: بيغرتلا يف يرذنملا لاق (1)
 رازبلا هاورو رمع نبا ثیدح نم ۱۲۸۱/۲ هحام نبا هاورو بیرغ نسح ثیدح لاقو
 كلذ لاق اذإف :هيف لاقو هدحو ةريره يبأ ثيدح نم ٤/۲ ريغصلا يف يناربطلاو ۷/1

 ثيدح ىلع-١٠/۳۸٠ عمجملا ي يمثيملا لاق .نسح هدانسإو .ةمعنلا كلت ركش

 طسوألاو ريغصلا يف يناربطلاو رازبلا هاورو راصتحاب يذمرتلا هاور :-اذه ةريره يب

 .نسح هدانساو هوحنب
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 هلل ركشلا ةلاسر لکوتلاو ديحوتلا بانك

 هل ر یو ا ف سرر دک کین

 ملف ءايندلا يف ةمعن نم رابع ىلع ل هللا معنأ امو «ةرحآلا ين ةجرد اهب

 هل حَتفو ءايندلا يف اهعفن هللا عن الإ ءهلل اهب عَضاوتي مو هلل اهرکشی

 .هنع زواج وأ ءءاش نإ هبذعف «رانلا نم تاقبط

 رعطم ي الإ ةمعن هيلع قل هلل یری ال نم :لاق «نسحلا نع -۷
 ۰ .هياذع صحو «هّملع رصق دقف «سابل وأ بّرشم وأ

 “نم 0 دنع ادعاق ك :لاق «ناملس نب ماشه نع ۸

ا عابأاب تاح :نسحلا هل لاقف «ينزملا هللا دبع نبا
 ارت

 هلو: :لاق م ۾ ل يلا ىلع ىلصو هيلع ىثأو كك هلا ةمحف كناوخا

 جرحا ةمعن ٌمَأ كّلْسَلا ةَمعنأ «مكيلعو يلع لع لضفأ نيتمعنلا ئأ يبردأ ام

 همعن نمل اهنإ !ركب اي ابجع تلق دقل :نسحلا لاق !؟انم هجرحأ ذإ

 .ماظعلا

 ءاملا برشي دبع نم ام :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع -۹

 و ِ ا ا ا
 .ركشلا هياع بحو الإ «ىذأ ريغب جرخيو ىذا ريغب لحديف ' حاَرقلا

 هناملغ نم ٌمالُعلا ىري ةيرقلا هذه كولم نم كلم ناك دقل «"اًحْرَس

 .ماعطلا رثإ برشي يذلا ءاملا وهو هريغ الو قيوس نم لفث هطلاخي ال يذلا ءاملا يأ )١(

 .اعيرس الهس يأ (۲)
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 ديحونلا بانك
 GEES & را

 هلل ركشلا ةلاسر لكوتلاو

 ام !كَلثم ينتيل اي :لوقيف ءاشئاق رحب م هنم “”زاتكيف بح لا يتأي

 ةبرشلا كلت يف هل ناك برش اذإف ؛شْطعلا ةْيَع عطقي ىح ءاه برشي

 .اًحرس جرختو ةذل لكأت !ةمعن نم اه اي «تاتوَم

 خأ ىلإ ءامكحلا ضعب بتك :لاق ءنمرلا دبع نب يلع نع -۱

 عم هيصحت ال ام كمك هللا ةمعن نم انب حبصأ دقف !يحأ اي ؛دعب امأ :هل

 .؟رّتس ام يبق مأ رشن ام ليمجأ ؟رکشن هيأ يردن امف «هيصعت ام ةرثك

 ؛دعب امأ :كامسلا نبا لإ بتك :لاق «بيلك نب ةءابع نع -۲

 ىلع هرس بذ «روُرغم امهب انأو «ٌروتسم ورسم انأو كيلإ تبتك ينإف
 ينأك «رورسم اهب انأف اهالبأ ٌمَعْنو «ٌروفغَم هنأك هب سفنلا تباط دقف

 .؟رومألا هذه بقاوع ام يرعش تيلف « قوقحلا ةيدأت ىلع اهيف

 :لاق -نوميم نبا وه ليق- ينيدملا هللا دبع نب ميهاربإ نع -۳

 ادحأ انيأر الو «دحأ ىلإ اسلاح طق هرن مل لحر انه اه :نسحلل ليق

 اذإ :نسحلا لاقف دحو ةيراس فلحخ سلاح اًدبأ وه اإ «هيلإ اًسلاح

 ءهيلإ اوراشأف «نسحلا معمو موي تاذ هب اوٌرمف «هب ينوربحخأف هومتيأر

 اًملف «هیتآ تح اوضما :لاقف «هب كانربحأ يذلا لحرلا كلذ :اولاقف

 نم كعب امف «ةّلرْعلا كيلإ تببح دق كارأ !هللا دبع اي :لاق «هءاج
 يذلا لحرلا اذ يتأتف :لاق !!سانلا نع يبلغشأ ام :لاق ؟سانلا ةطلاحُم

 .همالغ لاح یفمتف هلوب سابتحا وهو رسا كلما اذهب ناكو زوكلاب فرتغي يأ (۱)
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 هلل ركشلا ةلاسر لکوتلاو ديحوتلا باتک

 !!سانلا نعو نسحلا نك ىلع ا :لاق .هيلإ سلجتف نسحلا هل لاقي

 ؟نسحلا نعو سانلا نع - هللا كمحر - كلغش يذلا ام :نسجلا هل لاق

 سانلا نع يسفن ّلغشأ نأ تيأرف «معنو بذ نيب يسمأو حبصأ ينإ :لاق

 تنأ :نسحلا هل لاقف .ةمعنلا ىلع هللا ركشو «بلذلا نم رافغتسالاب

 .هيلع تأ ام مزلاف «نسحلا نم هقفأ =!لا دبع ايس يدنع

 موي تاذ سالا فرصا :لاق سين ني ديزي نب دمحم نع ٤

 لإ رظنف را كاف ن هب نورم مهو سانلا يهو ىأرف «ديعلا نم

 کک متحبصأ متتك نقل «مكنعو اًنع هللا افع :لاق مت ةعاس

E EE 

 ا نوكي الأ نيفئاح ىرحألا تناک نإو ءركشلا بلطب هيف متنأ اّمع

 هيف متنأ امع اًبولق لغشأ اوُنوكت نأ مكل يغبني ناك دقل مكنم لبقت
 | .مويلا

 ٥- گد يزل درک نل ۾ :هلوق يف اص نب يلع نع (
 ]إبراب:٠[. .يتعاط يف يأ

 لهأ يضاق راثد نب براحم ناك :لاق «رهزألا نب ةسبنع نع - ١

 :هلوص عفريو لوقي ليلا ضعب يث هّنعمس اَمّبَرف «ينم راوحلا بيرق «ةفوكلا
 «دمحلا كلف ُةَيوق يذلا فيعضلا انأو «دمحلا كلف هير يذلا ٌريغصلا انأ

 دمحلا كلف هتيصو يذلا بيرغلا انأو ءدمحلا كلف هتينغأ يذلا ٌريقفلا انو
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 لكونلاو ديحوتلا باتك

 كلف هتجوز يذلا بزعألا انأو «دمحلا كلف ُهَنْلَرم يذلا كولعضلا انأو

 هكوسك يذلا يراعلا انأو «دمحلا كلف هتعبشأ يذلا بغاسلا انأو دمحلا

 يذلا بئاغلا انأو «دمحلا كلف هّبحاص يذلا ٌرفاسملا انأو «دمحلا كلف

 يذلا ضيرملا انأو «دمحلا كلف ُةتلح يذلا لارا انأو «دمحلا كلف ُهَنْيَدَأ

 يذلا يعادلا انأو «دمحلا كلف هتيطعأ يذلا لئاسلا انأو «دمحلا كلف هّتيفش

 .دمح لك ىلع اريثك ادم اّتُبر دمحلا كلف «دمحلا كلف ةتبجأ

 َنسحو هاو ةماقأف فنألا كل طا :لاق «بلاط يبأ نع -۷

 كلقنو ةقلغُم رافشأبو ةقبطُم نوفي اهلعجف ة ةقدحلا كنم َرادأ مث « همام

 2 ا
 كيلع همعنف « ةقم مو هفرب رب نيدلاولا كيلع نحو «ةقبط ىلإ ةقبط نم

 ةقدحم كب هيدايأو «ةقروم

 انقزر تطسب امم دمحلا كل مهللا :لاق «نسحلا نع-۸

 ملاص نم كانلأس ام لك نمو ءانتافاعم تنسحأو ءاَنَبَمَأ ترهظأو

 دمحلا كلو «لاملاو لهألاب دمحلا كلو ‹مالسإإلاب دمحلا كلف ءانّتيطعأ

 .ةافاعملاو نيقيلاب

 لوقي ءاملعلا ضعب ناک :لاق «يميمتلا حاص نب دمحم نع -۹

 م ناخبس :لاق . [٤۲:میهاربا] (اهوصحت إل هلا تمعن أودعت ناو الت اذإ

 ى عجب امك «ريصقكلاب ةفرعما الإ همعن ةفرعم نم ةدحاو يف لعجي

 .ةبحلا :ةقملا )١(
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 هلل ركشلا ةلاسر لكوتنلاو ديحوتلا بانك

 همعن ةفرعم لعجف «هكر دي ال هلأ ملعلا نم رغكأ هكارذإ نم ةدحاو

 ہتوکر دُ ال مهنا نیلماعلا مْلع رکش امک ءارکش اهتفرعم نع ريصقلاب

 .كلذ نوزواج ال دابعلا نأ هنم املغ ءاناعإ

 اميف يلع هللا ةمعنأ «يردأ ام :لاق «رامسم نب ملاص نع ٠-

 .؟يّنع ىوز اميف ُةمعن مأ «لضفأ يلع طسب

 لوسر تعم“ :لاق «هدح نع هيبأ نع بیعش نب ورمع نع ۲۰۱ ۱
 ۾ نمو ءارکاش ارباص لک هللا هتک هیف اکناک نم ناتلصخ» :لوقی ل هللا

 هقوف وه نم ىلإ هند يف ّرظن ْنَم ءارکاش الو ارباص کک هللا هبي م هيف انوکت

 هب لصف ام ىلع هللا ةمحف هنود وه نم ىلإ هایند يف رظن نمو «هب یّدكفاو

 هايد يف رظنو هنود وه نم ىلإ هنید يف رظن نمو «ارکاش ارباص هللا ۀبتک «هیلع
 .”«ارباص الو اركاش ال هللا هبي م ءهنم ُةتاف ام ىلع فساأف هّقوف وه نم ىلإ

 نم لاصح عبرا :لاق هل صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع - ۲
 للا الإ هلإ ال هرمأ ةمصع ناك رم «ةنحلا يف اتيب هل كل هللا ىنب هيف رک

 . ءاغيش ىطعأ اذإو «نوعحار هيلإ انإو هلل انإ :لاق «ةبيصم ةتباصأ اذإو

 هلو .بيرغ نسح ثيدح :لاقو ٠٠٠/٤ يذمرتلاو ٠١/١ دهزلا يف كرابملا نبا هجرحأ )١(
 ثيدح اذه :ييطلا لاق ۱۳۷/١ بعشلا يف يقهيبلا هجرحخأ سنأ ثيدح نم دهاش

 كلذ لثم هسفن تبلط ايندلا يف هيلع لضف نم ىأر اذإ ناسنإلا نأل ؛ريخلا عاونأل عماح
 ي رظن نإو «هبراقي وأ كلذب قحليل دايدزالا ىلع صرحو هللا معن نم هدنعام رقتحلاو

 .ريخلا لعفو عضاوتو اهركشو هللا ةمعن هل ترهظ هنود وه نم ىلإ ايندلا رومأ
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 هلل ركشلا ةلاسر لكوتلاو ديحوتلا بانک

 .هللا رفغتسأ «هللا رفغتسأ :لاق ابذ بذا اذإو «هلل محلا :لاق

 . ER r:لاق «[۳رس ( قن ائرکش اتبع ےک ھو 8

 هی ا ءيت نی مو هلع دج ال طف اتع شک مو هلع

 روکش ادع ےںاک ہا 3 :هيلع هللا یف « هيلع هللا  4]الإسراء:٣[ .

 اذإ مالسلا هيلع ون ناك :لاق «يظرقلا بعك نب دمحم نع ٤-

 دمحللا :لاق سبل اذإو ءهلل دمحلا :لاق برش اذإو هلل دمحلا :لاق لكأ

 ؛اروكش ادبع ك هللا هاًمسف «هلل دمحلا :لاق بكر اذإو «هلل

 ىلع ك هللا بدع م ول لاق يامكلا شعب نع يقلب ۶

HHH EEER 

 هلل ركشلا ةلاسأر رخآ

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا متاخ دمح انيبن ىلع هتاولصو
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 هلضفو لقعلاةلاًسر
 نالحلالام راكم لاسر

 ملح ا لاسر

 فنفعللاوةعانقلا تاس

 ت ارحمنا ءاضق لاسر

 رڪ از ع يھنلاو فورم اب مالا ةلار
 فيضلا ی لاس

 فورعملا عانطصا لاسر









 “هلطفو لقعلا ةلاسر

 لا ىلع دهاشلا انآ 2 ا لون لاق :ل لاق ط > سابع نیا نع >۱

 تلال ي ملسم نب دمج ل س ل

 َدَدَقَع هيف تدقع طق رمأ يت سفن تدمح ام :لاق-«دایز نع =

 تلد الو زحل ةدقع هيف تدقع طق رمأ ف يسقي تي الو «ةقيتتض

 لعفو «مالسإلا لإ هب ىدتها احجار القع هللا هقزر نم رفظو زاف ا ا
 دشولا ىلع هيف الدا اطلس ؛رفوأ .بعلإ ف لقعلا ناك املك و يها بنتو رومألا

 هللا بوبا ةيدوبعلا ريداقم نع فشاكلا وه لقعلاو «رهطأو ذفنأ يغلا نع يهنلاو

 مهب هملعو مهيف هتتیشم ردق ىلع هدابع,نیب همسقو هللا هقلخ رون لقعلاو «ههورکمو

 هل بلقلا عشاح نوكي لقعلا تباث ناك نإف ؛لقعلا هند نم مدآ نبا تاف اض لوأو

 هرمع مده يامهتأ ملعي راهنلاو ليلا لإ رظني هيمدق ىلع امئاق ربكلا نم اعيرب اعضاوتم
 لاق نازحألاو مومحلا فاح ايندلا فلح اذإ هنأ هملعل لهاحلا نوكر ايذلا ىلإ نكري ال

 .نيقيلاو لقعلا نم لضفأ اظح هقلخل هللا مسق ام :نيفراعلا ضعب

 ۹۸/۲ ريغبصلاو ,١٦١/١ طسوألا يف يناربطلا هاور ١ عملا يف يمشيها لاق ()

 رمع نب دمحم هيفو ‹طسوألاو ريغصلا يف يناربطلا هاور :۲۹/۸ يت لاقو :نسخت هدانسإو
 . يا :ةنجا ىلإ هريصم لعجي .تاقث هلاجر ةيقبو «ةعامج هفعضو نابح نبا هقثو «يمورلا

 بات مث بنذلا يف طقس اذإ دبعلا نأ كلذب دافأو ءاهيلإ رصي تح هل رفغيو هعفري لازاي ال

 هنإف ؛ةرم نيعبس غلب نإو اذكهو «كلذك اضيأ هنع ىفع هيف طقس اذإ م منع ىفع هنم

 «مإلا يف طوقس اهنأل ؛ةرثع ةلزلل لاقيو ءةوبكلا :ةرثعلاو «باوتنتفم لك بحي ىلاعت
 «هنم ةبوتلاو بنذلا نم صلحتلا ىلإ هدشريو هيدهي يذلا وه لنقعلا نأل لقاعلا صجو
 .1۳/۳ ضيفلا .هبكترا اع يلابي ال لفاغ لقاعلا ريغف
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  هلضفو لقعلا ةلاسر قالخأل مراكمو لقعلا باتك

 ا یک ا

NT 

 ءهنيد ءرملا مركر» يب هللا لوسر لاق :لاق لطف ةريره يأ نع ٤-

 .هقلخ هبسحو «هلقع هتءورمو

 ركذف هلو باطخلا نب رمع دنعانك :لاق «قورسم نع -ه

 .هقلح هتءورمو «هلقع هلصأو «هنيد ءرملا بسح :لاقف «بسحلا

 :يشرقلا رفعج وبأ دشنأ ٦-

 بسلا يف كسفنل رظناف هلعف مدآ نبا بسن

 بسحلا هل باط باط نإ هلام مدآ نبا بسح

 بدألا هكنيز لقعلاو هسلقع مدآ نبا نیز

 :يديألا :لاق [«٠:سإ (ترصتألاو ىدّبَألا یل او :دهاحج نع ۷

 لل راميالاو قلا

 ءاسأ ةليضف لكل نأ ملعا ل ٠٠تر قالحألا مراکم ةلاسر يب هجیرخت رظنا(۱)

 نيدلللاعت هللا هلعج يذلا لقعلا وه بادآلا ع وبنيو لئاضفلا سأو ءاعوبتي بدأ لکلو

 هب فلأو «هماكحأب ةربدم ايندلا لعخجو «هلامكب فيلكتلا بح وأف .ءادامع ايندللو ءالصأ

 مهدبعت ام لعحو «مهدصاقمو مهضارغأ نيابتو مهبرآمو مهمم” فالتحخا عم هقلح نيب

 ا ا ا :نيمسق هب

 ادامع اعف للا راکت
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 هلضفو لقعلا ةئاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 مكّتبجغُت ال) :ب هللا لوسر لاق :لاق هلظ رمع نبا نع عفان نع -۸

 © (هلقع دوقعَم اوفرعت ىتح ئرما مالسإ

 مكبجغي ال» :ل هللا لوسر لاق :لاق هل هيبأ نع ماس نع -۹ ٠
 :«هلقع دقع اوفرعت تح ئرما مالسإ

 نم دحأ نع هغلب اذإ ناك للي يبلا نأ ؛هلط ءادردلا يبأ نع 1١

 قَلْخَأ ام» :لاق «لقاع اولاق نإف .؟«هلقع فيك» :لاق «ةدابع هياحصأ

 . غلبي ال نأ هقلخأ ام» :لاق .لقاعب سيل :اولاق نإو .«غلبي نأ مكبحاص

 تاجردلا يف سانلا عفتري اغإ» :لاق يبلا نع هل سنا نع - ۱

 ."يهوقع ردق ىلع ك مهبر نم یفلرلا نولانیو

 نولمعي سانلا» :4ك هللا لوسر لاق :لاق « هللا همر ةيواعم نع ۲

 .“(يهوقع ردق ىلع ریخلاب

 نباو ٠١١/٤ رداونلا يف ميكحلاو ٠١٠١/٤ بعشلا يف يقهيبلا هحرحأ «فيعض هدانسإ )١(
 . ٤٦/١ سودرفلا يث يمليدلاو ۸۸/۲ باهشلا يف يعاضقلاو ۳۲۸/١ لماكلا يت يدع

 يف يدع نباو ٠٠٠/۲ ميكحلاو ۷٤/۲ بعُشلا يف يقهيبلا هجرحأ «فيعض هدانسإ (۲)
 ۳۸٤/١. لماکلا

 هيف ۱١/١: بلاطملا ق ظفاحلا لاق ۸٠۳/۲ دنسملا يف ةماسأ يبأ نب ثراحلا هحرحأ (۳)

 كلذ عم هدنسو «لسرم اذه :هلوق يريصوبلا نع ةدنسملا نم يمظعألا لقنو .فعض

 مالس نع لقعلا باتك يف ربحا نب دواد هجرحأ ۲٠٠/١: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق ٠

 س
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 هلضفو لقعلا ةلاسر قالخألا | ماكمو لقعلا ب بانک

 ل يبلا ىتأ ريشق ينب نم الحر نأ ؛ةزب يبأ نب مساقلا نع ٣۳-
 لاقف .عفنتو رضت اهنأ ىرن انكو اناثوأ ةيلهاجلا يق دبعن انك انإ :لاقف

 .'(القع هل كب هللا لعج نم حلفأ» :لع هللا لوسر

 ءةالصلا لهأ نم نوكيل لجرلا نإ» :لاق «هعفر 4ط رمع نبا نع ٤ ١-

 موی یزجی امو = ريخلا ماهس ركذ ىقح- ةرمعلاو «جحلاو .داهجلاو .ةاكزلاو

 : هلقع ردقب الإ ةمايقلا

 «لقعلا ىلاعت هللا قلخ ام» :لاق لب يلا نع هظ ةريره يبأ نع ١-

 :هل لاق مث «لبقأف «لبقُأ :هل لاق مث «ربدأف ءربذُا :هل لاق مث «ماقف مق :هل لاق
 ضف الو كنم مرآ الو كنم ار قلع تقاخ ام :ی لاق ؛دعقف «دمق
 كب < ؛بتاعأ كايإو ءرعأ كبو ءيطعأ كبو ذآ كب «كنم نسحأ الو كنم

 ° باقعلا كيلعو «باوثلا

 ا ي
 يف يذمرتلا ميكحلا هاورو .ثيدحلا نسح هنإ :لاقف دمخ امأو ءدرفنا اذإ هب جاجتحالا

 هاور ۲۷/١: فاحتإلا يق يريصوبلا لاق .ةلاهج ةدانسإ يفو ٠٠۷/۲ ارصتخ هرداون

 .فيعض بابلا اذه يق ثيدح لك و :لاقو ۸٠۲/۲ دنسملا يف ةماسأ يبأ نب ثراحلا

 يأ نب ثراحلا اهعدوأ ربحا نب دوادل لقعلا باتك نمو ٠١/١: بلاطملا ىف ظفاحلا لاق

 .ءيش اهنم تبثي ال اهلك ةعوضوم يهو هدنسم يق ةماسأ

 هلاحر ةيقبو مسي م وار هيفو ۳۳/٠۹ يناربطلا هاور ٤٠0٠/۹: عمجملا يق يمثيملا لاق (1)

 ٠١۹/٤ بعشلا يف يقهيبلاو ۱۸١/۷ خيراتلا ق يراخبلا ثيدحلا جرحأو :تلق .تاقث

 ov/Y. ةباحصلا مجعم يف عناق نباو

 هيفو ۱۸۹/۱ ریغصلاو ٠١۱/۳ طسوألا يق يناريطلا هاور :۲۸/۸ عما يف يمثيملا لاق (۲)

 هللا دبع نب قاحسإ دانسإلا نم طقسو «يوقلاب سيل :نيعم نبا لاق .ريقص نب روصنم
 .كورتم وهو ةورف يبأ نبا ٠

 ىسيع نب لضفلا هيفو ۲٠١/۲ طس وألا يت يناربطلا هاور :۲۸/۸ عمحملا يق يمشيملا لاق (۳)
 ى
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 ةلضفو لقعلا ةلاسر قالخألا راکم لت لقعلا بت

 لاق ءلقعلا هللا تلح امل :لاق بط د سابع نیا لوم بیرک نع ٦-

 - هب ملعأ وهو - لوقي :لاق «ربدأف «ربدأ :هل لاق مث «لبقأف «لبقأ :هل

 ٤ « 4 غ رو ¢
 لإ بحأ وه ائيش تقلح امو ‹«بحأ نميف الإ كلعحأ ال لالحو يتزتعو

 نامبإلا دعب للحجر يتوُأام :لاق هلا دبع نب فرطم نع -۷

 .لقعلا نم اريح كك هللاب

 لضفأو «لقعلا ايندلا يف دابعلا توأ ام لضفأ :لاق «ةورع نع -۸

 .كإك هللا ناوضر ةرحآلا ىف اوطعأ ام

 نّوطْعُي اغنإو ءريخلا نولمعي٠سانلا» :لاق «هعفر ةرق نب ةيواعم نع ٠-
0D . ٤ 

 «ةهايقلا موي مهوقع ردق ىلع مهروجأ

 ضرألا ىأرف فرشأ بهار مكلبق نميف ناك :لاق «ءاطع نع -۱

 كل ناك ولف «هب قدصتأ ام يدنع ام !براي :لاقف «تابن تاذ ةرضخم

 ىحوأف «هاهني نأ هرصع يف وه يذلا يبلا دارأف «يرامهح عم هاعرأف رام

 ی

 لوق نم وه :لاقو ٠١٤/٤ بعشلا يق يقهيبلا هحرحأو .هفعض ىلع عمحج وهو يشاقرلا

 دقو :تلق .هقاس مث «يوق ريغ دانسإب 4 يبلا نع يور دقو ء«روهشم هريغو نسحلا
 ۲١٠/١. عحاريلف ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا ظفاحلا هقرط ينو هيف لؤقلا لصف

 .۲ ءالقعلا ةضور يف متاح وبأو \00/4 بعشلا يق ىقهيبل يبلا هح رحأ «تفيعض هدانسإ (۱)
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 قالخألا ۴ مراکمو لقعلا تانك

 نم مه تمسق ام ردق ىلع يدابع يزحأ اغنإ ىنإف ء«هعد نأ هيلإ هللا

 :لاق ؟ "طبعا سانلا يأ :ةداتقل انلق :لاق «ىجحي نب مامه نع -۲

 .مهلقعأ :لاق ؟مهملعأ :انلق .مهلقعأ

 .لقعلا

 نوكي تح ئراقلا كعفني ال :لاق «ديبع نب سنوي نع ٤-

 .لقع هل

 [۲:قالطلا] 4َرکنَم لع یوذ ًاودهُشأو :بيسلملا نب ديعس نع ٥-

 دق انالف نإ :ميهاربإل ليق اذإ ناك :لاق «شمعألا نع ٦-

 .ريخ ىلإ بينيس نأ نظأ :لاق .لقاع :اولاق نإف «هلقع نع لأسف .رَقَت

 .[ء:حفل] 4 رجح ىذّل ٌمّسَق» :هلوق يف هلط سابع نبا نع ¥

 .لقعلاو ”ىّهنلا وذ لحرلا :لاق
 ىلإ ل مدآ طبه ال :لاق - ةكم لهأ نم لحر - دامح نع -۸

 .هم هلاوز ينم نوذآرعألا دنع ام لثم ين يهو ةطبغلا نم (1)

(CY)ٌهَقفَت :ًارقت . 

 .لقعلا :ىنهنلا:(۳)
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 هلضفو لقعلا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 .قلخلا نسخو «لقعلاو «نيدلاب :ءايشأ ةئالثب لا ليربح هاتأ ضرألا

 تيأر ام !ليربح اي :لاقف .ةثالثلا نم ةدحاو يف كريخي كك هللا نإ :لاقف

 لاقف «هسفن ىلإ همضف لقعلا ىلإ هدي يف ؛ةنحلا يف الإ ءالؤه نم نسحأ
 ‹كيصعن ال :الاق ؟ينايصعتأ :لاق .لعفن ال :الاق .ادعصا :كىبذل

 مدآ ىلإ ةثالثلا راصف :لاق «ناك امثيح لقعلا عم نوكن نأ انرمأ انکلو
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 كلم ىتأ :لاق «هل خيش نع ينابيشلا نلعألا دبع نب دمحأ نع -۹
 اهيأ رتخاف بيلعلاو «نيدلاو «لقعلاب كتئحج دق :لاقف «مالسلا امهيلع مدآ

 ال نأ انرمأ :الاق .اعفترإ :ملعلاو نيدلل كلملا لاقف «لقعلا راتحاف .تعش

 .لقعلا قرافن

 لقعلا سأر» :4 هللا لوسر لاق :لاق «بيسملا نب ديعس نع ۳.

 .(سانلا ةاَراَدُم ك هللاب ناعإلا دعب

 هللا یلص دواد لآ ةمکح يف بوتکم :لاق «هبنم نب بهو نع -۱

 اهيف ياني ةعاس :تاعاس عبرأ نع لفغي ال نأ لقاعلا ىلع وح :هيلع

 نيذلا هناوخإ عم اهيف ولخي ةعاسو «هسفن اهيف بساحي ةعاسو «هبر
 ۰ * . 0« » 4 هە ص ل ھه هم

 نيبو هسفن نيب اهيف ولخي ةعاسو «هسفن نع هنوقدصيو هبويعب هنوربخي

 .۲ :مقرب ةارادملا ةلاسر يف هجيرخت رظنا (۲)

 - ۲۱ -۔



 هلضقو لقعلا ةلاسر قالخألا مرکو لش لقعلا باتک

 ‹«تاعاسلا كلت ىلع انوغ ةعاسلا هذه ى نإق ؛ لمْجَيو لحي اميف اهتذل
 :ثالث يف الإ انعاظ ىّري ال نأ لقاعلا ىلع حو «بولقلل اًماَمْحإو

 نأ لقاعلا ىلع ّقَحو «مرحم ريغ يف ةذل وأ «شاعمل ةّمَرَم و داَّعَمل داز

 .هنأش ىلع البقم «هناسلل اظفاح «هنامزب افراع نوکی

 .رجافو «قمحأو «لقاع :ةثالث لاحجرلا :لاق «ةيرقلا نبا نع -۲
 ع رر ۴ ٤ ك ر

 نإ قهالاو .یعو عم ناو «باصأ قطن ناو «باحجا ملک نإ لقاعلاف

 رجافلاو .لعف حيبقلا ىلع لمح نإو ٠ لَهذ ثدحت نإو «لجع ملكت a ا, ۳ یو 2.

 ارس هتمتکتسا ناو :هریغ دازو . كاش هتثداح نإو «كناح هتنمتئا نإ

 .كيلع همتكي م

 كلذك رامنألاب رجشلا لضافتت امك :لاق «هبنم نب بهو نع ٤-

 .لقعلاب سانلا لضافتي

 ددوسلا ةياغ نأ ْمَلْعا ! رب اي :هنبال نامقل لاق :لاق «ةداتق نع ١-
 ىطغ هلقع نسح اذإ دبعلا نإو «لقعلا نسح ةرحآلاو ايندلا ق فرشلاو

 .هيواّسَم حلصأو «هبويع كلذ

 .دمحي ٠١٤/۳: هخجرات ينو «نسحي ٤۸۸: حضوملا ق بيطخلا دنع تدرو (۱)

 .اًرفاسم يأ (۲)

 .لفغ (4)
 .حبقلا وهو نيشلا نم )٥(
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 هلضفو لقعلا ةلاسر قالخألا | مراكمو لقعلا ب باتک

 يغبني ال امع كلَقَع كَلَقع اذإ :لاق «سیق دبع نب رماع نع ۳

 .لبإلا لاقع نم ًالقَع لقعلا يمس اغإو :مانغ نب يلع لاق .لقاع تنأف

 لقعو «براجت لقع :نالقع لقفل :لاق «ةيواعم نع 0
 تناك اًدرفت اذإو «هل ماقي ال يذلا كلذف لجر يف اعمتحبا اذإف "٠ ةريح
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 .اهالوأ ريحا

 :لاق «هيبأ, نع ثدحي يأ تعم :لاق «دعس نب هللا دبع نع -۸

 .بيرجتب هتنعأ بَل :لاقف «لقعلا نع برعلا ضعب لس
 ب دمحم نب درول تلق :لاق «يميتلا قاخسإ نب ميهاربإ نع -۹

 بلغي نأ :لاقف .؟لقعلا ام :ةنس ةئامو نيرشع غلب دق ناكو «هيورصن

 .كاوهو َكّلَهَح َكُمْلح

 ف لحرلا لقع ىلإ اورظنت ال :لاق «ةنييع نب نايفس نع ٠-
 .هرومأ جراخَم يت هلقع ىلإ اورظنا نکلو «همالک

 «هرمأ لك هللا نع لقَع نم لقاعلا :لاق «حارحلا نب عيكو نع ( ١-

 .هايندل هريبدت لجرلا لقع نم سيلو
 دابعلا رومأ سأر كك هللا لع :لاق «يركلا دبع نب اص نع -۲

 .كَعَم يأ (۱)

 .ةرطفو ةعيبط يأ (۲)

 --۔



 هلضنفو لقعلا ةلاسر ۰ قالخلا مراکمو لقعلا ب باتک

 .ربصلا كلذ ىلع مهدوقمو ءلمعلا مهقئاسو «ملعلا مهليلدو «لقعلا

 ةت برعلا تناك :لاق «قرزألا هللا دبع نب مكحلا نع -۳

 لحرلا نأ ىرت الأ :شمعألا لاقف .نظلا ِءوس ُمْرَحلاو «براجتلا لقعلا

 .؟هرذح ءيشلاب هنظ ءاس اذٳ

 دتعأف حالص لحر نع ينغلب ام :لاق «محازم نب كاحضلا نع - ٤٤

 نإو «هحالص هل مَن تم نإف ؛ثالث لالخ نع لأسأ تح هحالصب

 نإ ؛هلقع نع لاسا :هحالص يف هيلع ةَمْصَو ت تناک ةَلصَح هنم تصقن

 رم «سانلا نم "ماف كلهأو كله امر «هريغ حالص دصقي قمحألا

 لحرلا ةَداَيع كرتيو ءايند لهأ نم :لاق «هل ليق اذإف ُمْلَسْي الف سلجلاب

 لمل اهعبتي ال ةزانجلا عديو ءايند لهأ نم :لاق «هل ليق اذإف ؛هناريح نم

 ةمعنلا نع لأسأو قاع راص دق وه اذإف ؛دربی هيبأ ماعط عديو «كلذ

 ناك نإف «مالسإلا يهو الأ حضوأ الو اهنم مظعأ ةمعن ال يتلا ةميظعلا

 اميف هب دَعَا م الإو غير الو ةعدب اًهْلُحْذَي مو ةمعنلا لاَمتْحا نسحأ
 نمآ ۾ شاعم هجو هل نکی مل ناف ؛هشاَعَم هخو نع لأسأو «كلذ یوس

 .هلحأ نم نوكي ام برقأ هفالخب لَضَأف «هيلع

 هللا هر زيزعلا دبع نب رمعل تلق :لاق «نارهم نب نومیم نع ٥-

 .اًراعو ابيع يأ (۱)

 .تاعامج و تاغف يا )۲(
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 هلضفو لقعلا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتک

 امأ ؛ىرأرام ىلع كؤاقب ام !نينمؤملا ريمأ اي :هؤاسلح ضهن ام دعب ةليل

 عم تنأف ليللا طسو يف امأو «سانلا تاحاح يف تنأف ليللا لوأ

 يباوح نع لدَعف:لاق ؟هيلإ ريصت ام ملعأ هللاف ليللا رخآ امأو «كئاسلح

 لاحرلا ءاقل تدحو ينإ !نوميم اي كحيو :لاقو «يفتك ىلع برضو

 لقعلل حيقلت ةمكحلا يف رظنلا لوط :لاق «نايح نب زنات نع 4

 :نولوقي ءاملعلا تناك :لاق «يسيعلا هللا دبع نب ةقدص نع -۷

 .هناوخإ نم بابلألا يلوأ هب سياق مل ام هيأر نم دقتعي نأ لقاعلل يغبني ال

 .دحاولا لقعلاب ءيشلا ةفرعم لامعتسا كردي ال :لاقي ناکو :لاق

 .درفلا نم هيف مجْنَأ دحاو ءيش ىلع نيلقع عامتحا :لاقب ناکو :لاق

 مريم اهوقعو ةعامحلا ءارآ عامتحا لاقي :لاق «نايفس نع -۸

 .رومألا باعصل

 لقاعل يغبني ال :ءامكحلا ضعب لاق :لاق «دانزلا يبأ نبا نع ٩-

 لک هفيسب برضي نأ يغبني ال امك «ءيش لك ق رظنلل هلقع ضرعي نأ

 .ءيش ٣

 .اًرثأت رثكأ يأ (۱)

 .ماكحإلا وهو ماربإلا نم (۲)
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 هلضفو لقعلا ةلاسر قالخالا مراكمو لقيا باتك

 ابأ اي :محازم نب كاحضلل انلق :لاق «ىحي نب دمحم نع ٠-

 :انلق :لاق ؟هلقع فيك :لاق .هأرقأو «هعَروأو ءانالف دبعأ ام !مساقلا

 نإ !كحو :لاق ؟هلقع لوقتو ‹هتعارقو «هعروو ېتدابع كل رک ان

 رمألا عامحو «ملحلا لقعلا ةَماعد :لاق «يفيص نب مثكأ نع ١-

 .دهاعتلا ةدوملا ءاقبو «لقعلا ةبَعَم رومألا ريخو «ربصلا

 لوقع هيف ع زات نامز سانلا ىلع يتأي :لاق هلظ هللا دبع نع -۲

 .القاع یرت داکت ال تح سانلا

 .عفر دق الإ لقعلا لا الف ؛اولقعا :لاق بط ةمامأ يبأ نع -۳

 رخ نا لیسرال یت نامز اذه :لاق هتم نی بهو نع

 .هلقع

 ليقف .طلتخ ثيدحب مهءاج هل اوعمس اذإف ؛نسح ثيدحب مهئدحي ناورم ۰

 .قماَحَت نامز اذه :لاقف .هل

 .قماَحَت نم الإ هيف وجني ال نامز سانلا ىلع ياي :لاق «نايفس نع ٦-

 .هتبقاع يأ )١(
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 هلضفو لقعلا ةلاسر قدلخألا مراكمو لقعلا باتک

 :يشرقلا رفعج وبأ دشنأ -۷

 لقاع لک هب یقشی امنکلو هلأ رٹکآ اکو انسز یرا
 لفاسألا عافتراب يلاعألا تبكف هتخ سأرلاو هالحر هقوف یعس

 نم يلإ بحأ لقاع نع ثيدَحَل :لاق فط ةبعش نب ةريغملا نع -۸

 .'ينرألا ضحع. ةفصرلا ءاعب دّهشلا

 .ةئير نم يلإ بحأ نهلف «كاذك وأ :لاقف ءادايز غلبف

 هيف تعمتحا نمم ملعلا اذه بلطي ناك اغنإ :لاق «يعشلا نع -۹ (

 رمأ اذه نإف القاع نكي ملو اكسان ناك نإف ؛كُسْشاو «لقعلا :ناتلصح

 ملف كاسنلا الإ هلاني ال ارمأ ناك نإو :لاق «هبلطت ملف ءالقعلا الإ هلاني ال

 ةدحاو هيف سيل نم مويلا هبلطي نوكي نأ ىلإ تبهر دقف :يعشلا لاق

 .كسن الو لقع ال ؛امهنم

 نم ريخلا فرعي يذلا لقاعلا سيل :لاق «ةنييع نب نايفس نع ٠-

 .هبنتجيف رشلا فرعيو هعبتيف ريخلا فرعي يذلا لقاعلا نكلو «رشلا

 عقو اذإ يذلا لحرلا سيل :لاق «هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ١-

 ءام اهيف عمتجيف ليسم يف ضعب ىلإ اهضعب فصري يتلا ةراجحلا :ةفصرلا .لسعلا :دهشلا )١(
 .بيطلا ضحملا نبللا وه :فرألا ضحع .رطملا

 - ¥ -۔



 هلضفو لقعلا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 .اهيف عَ ال ىتح َرومألا ىقوتي يذلا لحرلا نكلو «هنم صّلَحُ رمألا يف

 انك :شيرق نم لحجر لاق :لاق «نمحرلا دبع نب نيسحلا نع -۲
 نأ ناميلس دارأف «نسحأف لحجر ملكتف «كلملا دبع نب ناميلس دنع

 لقع ىلع قطنم ةدايز :ناميلس لاقف «فوُعْضَم وه اذإف هلقع فرعي

 َنْيَر ام كلذ نسحأ نكلو ةَتْجُه قطنم ىلع لقع ةدايزو «ةَعْذُح

 لضفو «ةصقْنم لاعفلا ىلع لاَقَمْلا لضف :لاق «نسحلا نع -۳

 .ةَمركم لاقملا ىلع لاعفلا

 ءافلخلا ضعب لاق :لاق «مشاه ينب لوم ءاحر نب دمحم نع ٤-

 اَمَأ ؛لهاجلا وه بيرغلا :لاقف .اورتكأف ءاولاقف ؟بيرغلا نم :هئاسلحب

 :رعاشلا لوق متعمس

 بيسحب هلعف يف نکي م نإو القاع ناك نم ردقلا ميظع دعي

 بيرقب ةَدْلَب يف لقاع امو  هلقعب اهيف شاع اضرأ لح نإو
 لقاعلل لق :بتكلا ضعب يق تأرق :لاق «يخبسلا دقرف نع ٥-

 ؟تاّبلسُم ناوحإلل ايانلا یریو «هعفن نم هلقع ولخي فیک

 .هبيعي ام :مالكلا نم ةنجملا )١(
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 هلضفو لضعلا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 نمای فیکو ؟كّرُح دقو.نکلمَب فیک !لقاعلل ابجع :-لحرلا مسا خيا

 ت رخادقو

 ر ام :ليق مّن نمو «لقع الب ملع يف ريح ال :لاق يشل نه ۷

 ےرد دش .ميلح لثم ىلاعت هللا دنع

 اغإ :لاق [٠.:ىدسلإ (بّبلًألا ىلؤأتي هل ارقتاف و :نسحلا نع -۸

 .مهبج هنأل مهبتاع

 .يشعلاب هل سيل تاّوَدعلاب اماج لقعلل :لاق «ةلاوط يبأ نع ۹

 يف ديزي لاؤسلا نسح نوري اوناک :لاق «نیریس نب دمحم نع -۰

 .لحرلا لقع

 .ُهلهَح لمك «ىقمَح سانلاو لقاع هنأ نظ نم :ءامكحلا ضعب

 امف «نداعم لوقعلاو ءةيعوأ بولقلا :لاق «ةديبع نب يلع نع -۲

 .نداعملا هدمت م اذإ ٌدفْني ءاعولا يق

 لقعلا :لاقي ناك :لاق «يكاطنألا قيبح نب هللا دبع نع -۳

 الف «دحأ لك ةنيزو «دسحلا ئاسو «نلع ام كالَمو «نطب ام جارس

 .هيلع الإ رومألا رودت الو «هب الإ ةايحلا حلصت

 بيدألا نم :ءامكحلا ضعبل ليق :لاق ‹قيبح نب هللا دبع نع ٤-

 .لفاغتملا نطفلا :لاق ؟لقاعلا

 - ۹ -۔



 هلضفو لقعلا ةلاسر قالخألا مراکمو لقعلا باتک

 «لقعلا فصن ساتلا یل ددوتلا :لاق «نارهم نب نوميم نع ٥-

 .ملعلا فصن ةلأسملا نسحو

 ةرثكب عفتني مل هسوسي لقع هل نكي م نم :لاق «نسحلا نع -

 .لبقملا قمحألا

  TETءو 2 ٣ ایل
 (ّركنم رّمألا یلؤأ لوسرلا اوعيط

 م

 .كك هللا نيد يف هقفلاو لقعلا يلوأ :لاق .[٠٠:هسنإ

 .لقعن انلعجا مهللا :لاق «يليحلا رمع نع -۹

 .انریغ لقعب شيعن اإ :لاق «ةدئاز نع -۰

 اذإ «لقاع لحرف :ةئالث لاحرلا :لاق بط باطخلا نب رمع نع -۱1

 هب لزتي رخآو «هيآر دنع لٽيو هرمأ اهيف رُمأَي تهبشو رومألا تّلَبَق

 رمي ال رئاح رخآو «مهيأر دنع لزتيف يأرلا يوذ ييف «هفرعي الف رمألا
 .ادشرم عیطی الو ادشر

 ءامهنع هللا يضر يلع نب نيسحلا نأ ؛نادمه نب دعج نع -۲

 سيلو “”قالح هَل نم مهنمف :ةعبرأ سانلا نإ !نادم" نب ديعح اي :هل لاق

 .بيصنو ظح يأ )١(
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 الو قلخ هل سیل نم مهنمو «قالح هل سیلو قلح هل نم مهنمو «قلحخ هل

 .سانلا لضفأ كلذف قالَحو قل هل نم مهنمو «ساتلا رشأ كاذف قالح
 ال ادحاوو ةثالث ملک ؛ةعبرأ سانلا :لاق دمحأ نب ىليلخا نع -۳

 الو ملعی لحرو «هملکف ؛ملعی هنأ ملعٌی وهو ملعی ىلحر :لاق .هملکت

 «هملكف ؛ملعی ال هنأ ملعی وهو ملعی ال لحرو «همّلكَف ؛ملعی ال هنا ملعی
 .هملکت الف ؛ملعی هنأ یری وهو ملعی ال لحرو

 روصنم سلاجن انك :لاق «محاربلا نذؤم ىليعامسإ يبأ نبا نع ٤
 ىدمهلا ىلع عمجا مهللا :لاق «هسلحجب نم موقي نأ دارأ اذإف «رمتعملا نبا

 كيضري اركش انقزراو ءاّباَم ةنحلا ىلعحاو ءانداز ىوقتلا ىلعحاو ءانرمأ

 القعو «سانلا يت هب شيعن اقلخو «كيصاعم نع انزجحي اًعروو ءانع
 :موي تاذ يل لاقف .كحضلا هنم ينذحأي ىلقعلا ركذ اذإ ناكو .هب انعفتت

 نوكيو «هدنع نوكي لحرلا نإ ؟كحضت ءيش يال !ليعامسإ يأ نبا اي
 .ءيش هل نکی الف لقع هل نوکی الو «هدنع

 تنك قمحألا تيراح نإ :لاقي ناك :لاق «صوحألا يأ نع ٥-

 «نيع ةتخس قمحألا ىلإ رظنلا :لاق «تراحلا نب رشب نع ٦-

 .بلقلا يسقي ىليخبلا ىلإ رظنلاو

 :اهوورسو اهج رف :يآ اھت نضيقن :نيعلا ةنخس 0(

TVA - 



 هلضفو لقعلا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 نك نمف ءءازجأ ةثالث ىلع لقعلا مسق :لاق «جيرج نبا نع -۷

 ىلع ربصلا نسحو «ةعاطلا نسحو « هللاب ةفرعملا نسح :هلقع لمك هيف

 .هرمأ

 .مهلقعأ ؛مهلضفأو سانلا ملعأ :لاق «ريثك يبأ نب ىج نع -۸

 .هل لقع ال نمل نيد الو «هلقع ءرملا ماوق :لاق «جيرج نبا نع ٩-

 اهب صخف سانلا عست ال كتماركو «كرمأ نم مهلا لوأل هغرفف ءيش

 ام كنع طقسأف «كَجئاوح نابعوتسي ال كراهنو كليلو كب سانلا ىلوأ

 .هناسحإ ربحت

 ةحص :امهدحأ ؛نارمأ :لاق ؟لقعلا ام :ءامكحلا ضعبل ليق ١-

 .ةباصإلا ةرثكو زييمتلا نسح :رحآلاو ‹نطفلاو ءاكذلا يق ركفلا

 عضوو «ةباصإلا ةلق :لاق ؟قُمحلا ام :ءامكحلا ضعبل ليق -۲

 .قمحألا نم ادوقفم ناك لقاعلا هب حدم ام لكو «هعضوم ريغ ين مالكلا

 ؛اوعو اوظفحا :لاق .عماح رمأب انصّوأ :ءامكحلا ضعبل ليق -۴۳

 :رحخآلاو «حصان :امهدحأ «نانطاب نايضاق هعمو الإ دحأ نم سيل هنأ

 تلم امهيأف نادض امهو «ىوهاف شاغلا امأو «لقعلاف حصانلا امأف ؛شاَغ

 رخآلا ىَهَو هعم
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 هلضفو لقعلا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 ؟الوأ اذهب ينملكت م كلام :كلملا هل لاقف .هل ظلغأ من ٌةَتْيَالَف كوللا

 .ينملظت ككر تي ال كلقع نأ تملعف القع كل تيأر كتملك امل :لاقف

 :ةرفص يبأ نب بلهملل ليق :لاق «نمحرلا دبع نب نيسحلا نع ٥

 یوها نايصعو «مزحلا ةعاطب :لاق ؟تلن ام تلن مب

 نمو «عدخي ن لحرلا عَّرَو نم :لاق «ديح نب صفح نع ٦-

ٍ 
٤ 

 هب هذقنتسا الإ القع ًارما كك هللا عدوا ام :لاق «نسحلا نع -۷

 .ام اموپ

 لمت امك لمَن بولقلا هذه نإ :لاق هبط اخ بلاط يأ نب یلع نع -۹۸

 .افرط ةمكحلا اه اوسنتلاف «نادبألا

 یرت ال :ءامکحلا ضعب لاق :لاق «نمحرلا دبع نب نيسحلا نع 4

 :لئاقلا لوقي كلذ يفو ءانمآ الإ هارت ال لهاجلا نأ امك ءافئاح الإ لقاعلا

 اغ نود هوپ نم ارا اففئاح الإ لقاعلا ىرتت ال

 كنإف ءاههرکُت الو كسفن قبس سا :لاق هط ص” دوعسم نبا نع - ٠۰

 رر نمف رکا رکفش نسؤلا :لاق ؛هبنم نب بهو نع ۱
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 ف بغرو «لقعلا لمكتساف نا لك يف دحز ةا هل ترهظف دسحلا

 .ةفرعلا لقعف قاب ءيش لك

 .ركذلا عت بولقلا اوور :لاق «ريهز نب ةماسق نع - ١

 ام :نامقلل نامقل ىلوم لاق :لاق «ىسيع نب ميهاربإ نع - ۳

 .نَّك هللا فاخي نم لقاعلا امنإ :نامقل هل لاق «لفغت كنظأ

 ءاقهأ قلخ ناسنإلا نأ ىنغلب :لاق «يروثلا نايفس نع ٤-

 .شيعلا هّنهي م كلذ الولو

 دحأ هسفنب ءرملا بجع :لاقي ناك :لاق «مزاح يبأ نع ٠-

 هسفن داسح

 ‹لقعلا مون تمصلا :لاقي ناك :لاق ءدباعلا ةتيسح يبأ نع ٠-

 .هتظقي ةطنملاو

 لاق هنأ بوتحم نامقل ةمكح يق :لاق «هبنم نب بهو نع - ۲۷

 كلهي ام كناسل نم جّرخي نأ رذحاف ؛دسحلا باب وه ناسللا نإ :هنبال

 .ك كبر كيلع طخسيو «كدسح
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 هلضفو لقعلا ةلاسر رخآ

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا ناخ دمحم انيبن ىلع هتاواصو
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 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

  قالخألا مراكم ةلاسر

 هيد ءرملا مرک :ٍ هللا لوسر لاق لاق نط ةريره يأ نع ١-

 قل هبسحو «هّلقع هورمو

 ؟سانلا مرک نم الا لوسر اب :ليق :لاق هب ةريره يبأ نع -۲

 ختا :لاق

 ٤ ر ما ردع راع ل ليل تيتا :لاق هل رمع نبا نع -۳

 ٠ :لاق ؟سانلا مركو سانلا سکا نم رم !هللا لوسر اي :لاقف ءراصنألا نم

 اوبهذ «ساَيكألا مه كئلوأ ؛هل اًدادعتسا مهدشأو «توملل اًركذ مهرثكأ»

 "(ةرخآلا ةماركو ايندلا فرشب

 ححصف ؛دلاخ نب ملسم يف مهفالتحخال ثيدحلا اذه ىلع مكحلا يف ءاملعلا فللتحا )١(
 هفعضو .ريغصلا عماجلا يف يطويسلاو ۱۷۷/۲ مكاحلاو ۲۳۳/۲ نابح نبا ثیدحلا

 مكاحلاو نابح نبا هاور ١۷۹/٤: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق «هريغو يبجذلا

 دلاخ نب ملسم هيف :تلق (۱۹۰/۱۰ یربکلا) يقهيبلاو ملسم طرش ىلع هححصو

 افوقوم هاور مث «نيفيعض نيرخآ نيهحو نم يورو :يقهيبلا لاق «هيف ملكت دقو يحنزلا
 .حيحص هدانسإ :لاقو «رمع ىلع

 ۱۸٤١/٤. ملسمو ۱۲۲٤/۳ يراخبلا هجرحخأ «حیحص ثیدح (۲)

 .حيحص يذلا لاقو .هاجرخب مو دانسإلا حيحص ثيدح :لاقو ٥۸١/٤ مكاحلا هجرحأ (۳)

 حابصملا يف يريصوبلاو ۳٠۹/٠١ عمجملا يف يمثيملاو ۱٠۹/٤ بيغرتلا يف يرذنملا لاق

 . ٤٠۷/١۲ ریبکلا يف هاور امک .نسح هدانسإو ۱۸۹/۲ ریغصلا يف يناربطلا هاور : ٤
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 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك
NOES OERNTENO ED 

 مركلاو «لاملا بَسحلا» :لک هللا ل وشر لاق :لاق هلظ ةر نع ٤

 ۲ی وقتلا

 نوکی نأ هرس نَّم» : هللا لوسر لاق :لاق هه سابع نبا نع ٥-

 ىلع لك ويلف سانلا ىف نوكي نأ هرس نمو «لجوزع هللا قّتيلف سانلا مركأ
 يف اجب هنم قوا هللا دی یف اب نکیلف سانلا ینغأ نوکی نأ هرس نمو «لجوزع هللا
 . هدي

 جرك هللا نإ: هللا لوسر لاق :لاق هڪ دعس نب لهس نع ٦-

 "«اهقاسفس ضغبيو «قالخألا يلاَعَمو َمَركلا بحي

 VV/Y\ مکاحلاو ۰/٥ يذمرتلاو ٠/٥ دمحأ هجرحأ «حيحص ثيدح (۱)

 دهزلا يف يقهيبلاو ٠١٠/٤ مكاحلا هاور ۲۳٠۷/١: ءايحإلا جيرخت ين يقارعلا لاق (1)

 هیوهار نب قاحسإو ۲۲٢/۱ دیم نب دبع هاورو :يدیبزلا لاق .ضیعض دانسإب ۲
 ۲٠۱۸/۲ ةيلحخلا بحاصو يناربطلاو ىلعي وبأو ٠١- مقر- لكوتلا يف ايندلا يبأ نباو

 يقهيبلا لاق .سابع نبا نع يظرقلا دمحم نع مادقملا يبأ دايز نب ماشه قيرط نم مهلك
 : ٤۰۷/۷ فاحتإلا ىف يريصوبلا لاق .ثيدحلا اذه ببسب ماشه يف اوملكت :دهزلا يف
 دايز نب ماشه ىلع امهيدانسإ رادمو ٩1۷/۲ ةماسأ يبأ نب ثراحلاو ديح نب دبع هاور

 .فيعض وهو «مادقملا يبأ

 ىربکلاو ۰/٦ بعشلا يف ىقهيبلاو مكاحلا هجرحأ «حيحص ثيدح (۳)

 جيرخت يف يقارعلا لاق ٠٠٠/۳ ةيلحلا يف ميعن وبأو ١ ريبکلا يق يناربطلاو ۰

 يناربطلا لاجر :۱۸۸/۸ عمجملا يق يمثيملا لاقو .حيحص هدانسإ ۱۹1۷/٤: ءايحإلا
 لوقت :يرشخزلا لاق .ريقحلا رمألاو هلك ءيشلا نم ءيدرلا فاسفسلا :اهفاسفس .تاقث
 میل فسفسم لحر لکو «هفسفس دقف هلماع همکحب مل لمع لکو فاسفس رعش برعلا
 ةيدبألاو ةيلزألاك هب صتخي اهدحأ «نابرض ةيملإلا تافصلا :مالسلا دبع نبا لاق .ةيطعلا
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 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك
 س

 لن اچ يآ غرير نيا يع هلا دع نب ةحلط نع - 2

 مرک هل نإ: هلل لوسر لاق :لاق د د صاقو يآ نب دعس نع =۸

 هفت ةركيو ءقالحألا ياعم بحو دولا بحي ذارَج .مركلا بح

 يف لوقي ناك هي هللا لوسر نأ ؛هط بلاط يبأ نب يلع نع -۹

 ‹تنأ الإ اهنّسحأل ا ال هنإف ؛قالحألا نسأل يندها مهللا» :هئاعد

 تأ الإ اهم ينع فرص ال ءاهيس يٽع فرطصاو

 هاب هک فا ا :لاق 4ظ طظ هللا دبع نب رباح نع -۰

 هتاف ضقعبيو «قالحخألا مراکم بح لاعت

 مرک غ سزا هللا ر لاق :لاق لف ةريره يبأ نع ا

 میت بخ رجافلاو
 ا يي

 اهب قلحختلا زوجي ال :امهدحأ ؛نابرض وهو هب قلحختلا نكي :يناثلاو «ناوكألا نع ىنغلاو

 ؛ءافولاو ءايحلاو ملحلاو مركلاك هب قلختلاب عرشلا درو :يناثلاو «ءايربكلاو ةمظعلاك

 .ناطيشلل مغرم نمحرلل ضّْرُم ناكمإلا ردقب هب قلختلاف

 يق يقهيبلاو ٠٤١/١١ قازرلا دبعو ۳۳۲/١ ةبيش يبأ نبا هجرحخأ «لسرم ثیدح (۱)

 .۱۹۱/۱۰ یربکلا

 .ءايضلاو راجنلا نباو ۲۸۹/۱٤ رکاسع نبا هاور :۱۹۱۷ ءایحإلا جیرخت یف يدیبزلا لاق (۲)

 رازبلاو ١١١/١ يذمرتلا هجرخأ ثيدحلاو .ثحبلا دعب ةراتخملا يف هدحأ مل :تلق

 ثيدح :يذمرتلا لاق ...قالخألا يلاعم بحيو :ريغ نم ٠١١/١ ىلعي وبأو ۳

 ۰ .فيعض سايلإ نب ب دلاخو «بیرغ

 \/>o. ملسم هحرحخأ حيحص ثیدح (۳)

 .هفرعأ م نم هيفو ۷۸/۷ طسوألا يف يناربطلا هحرخأ :۱۸۸/۸ عمحلا يف يمثيملا لاق )٤(

 ين مكاحلاو ٠١١/١ بدألا يث يراخبلاو ۳۹٤/۲ دمحأ هجرحأ «حيحص ثيدح ()
 ك
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 قالخألا مراكم ةلاسر قالخأل مراكمو لقعلا باتك

 ج لهأ لامعأ نم قالخألا مراكم نِإ»

 خاص تأل تثعب» :لک هللا لوسر لاق :لاق هبط ةريره يبأ نع ٣-

 . قالخألا

 :لاقف كي يبلا ىلإ لحر ءاحج :لاق هه لبح نب ذاعم نع ٤-
 ۰ . ل ر £ رە £ ع م س ت

f 

0) 

 رشلا فرعي الو ءيش لك هرغيو دحأ لك هرغي يأ :رغ نمؤملا ١ .  كردتسملا

 هدايقنال عدخنيو هنظ نسحو هردص ةمالسل عدخني وهف رشلل ةنطف الو ركم يذب سيلو
 هعبط ناك نم دومحملا نمؤم اف «داسفلاب ضرألا يق ىعسيف ءيرح يأ :ميئل بخ .هنيلو
 هتداع نم رحافلاو ءالهج هنم كلذ سيلو هنع ثحبلا كرتو رشلل ةنطفلا ةلقو ةرارغلا

 نيب يعاسلاو عادخلا :بخلاو ءالقع هنم اذ سيلو رشلا ةفرعم ين لغوتلاو ءاهدلاو ثبخل ا
 نم :لوقي قورافلا نإف لعفلا يرمع نك :نيفراعلا ضعب لاق .رشلاو داسفلاب سانلا
 قالحألا مراكم نمف ع داخ هنأ تملعو كعدخي نم تيأر اذإف ؛هل انعدخنا هللا يق انعدخ
 رمألا تيفو دقف كلذ تلعف اذإ كنإف ؛هعادح تفرع كنأ همهفت الو هل عدخنت نأ
 ال مهتافصل سانلا لماعي اميإ ناسنإلاو اهيف كل رهظ يتلا ةفصلا تلماع اغنإ كنأل «هقح

 یقشیو هقدصب دعسي وهو هنم رهظ اع. هلماعف اعداخ اقداص ناک و ل هارت الأ ؛مهنايعأل

 همحراو هل عداو «كنم هارأ يذلا نوللاب هل عنصتو لهاجتو هعادخب هحضفت الف هعادخب

 قلحخ نأل ؛ميرك رغ نمؤملاف ؛اقح انمؤم تنك كلذ تلعف اذإف كب همحري نأ هللا ىسع
 اهب كلسي مل ثيح هسفن ىلع يأ :ميعل بح قفانملاو ءرهاظلاب ةلماعملا يطعي ناعإلا

 ٠٠٠۰/٦. ضيیفلا .اهتداعسو اهتاحن قيرط
 طسوألا يف يناربطلا هاور :۱۷۷/۸ عمحلا يق يمثياو ٠١٠/۳ بيغرتلا يف يرذنملا لاق

 ٠١۸/۲. باهشلا يف يعاضقلا كلذك هاورو .ديج هدانسإو ٣١
 1۷٠/۲. كردتسملا يف مكاحلاو ۲۷۳ مقرب بدألا يف يراخبلا هجرحخأ «حيحص ثيدح (۲)
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 قالخألا مزاكم ةئاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 ىلع تثعُب امئإو ؟اديقف توتو ادي شيعت نأ كعنمي امو» : هللا لوسر

 (٠ قالخألا نساحم مام

 :ملسأ نب ديزل تلق :لاق «هيبأ نع ديصلا ديبع نب مثيملا نع ٠١-

 كاذ طبحب له ريف هل ًركاَذلا عمسيف ريخلا نم ءيشب لمعي لجرلا

 ؟ءوس ناسل هل نوكي نأ بحث يذلا اذ نمو : :لاق ؟هلمع نم ايش

 ققذص َناَسل ىل لَعْجَاَو :لاق لب نحرلا لياح ميهاربإ نإ تخ

 .(.««هرس] 4 (&) ٌنیرخ اا

 :لاق «(«تدسا) 4 ج نيرخلآ ف هلع اكرر و :ةداتق نع -۷ ٠

2 

2 

۶ 

 هتيتاءو ا :لاعت هلوق نع لعس ةمركع نأ ؛ةنيبع نبا نع -۸

 نمف «قيمع رحب يف هيلع تلصغ دقل :لاق «:ترکس] 4 ابل ىف هرجا

 هر دبف اموی 4ک هللا لوسر تیقل :لاق هی ظ رماع نب ةبقع نع -۹

 لضفأب كربخأ الأ !ةبقع اي» :لاقف -يديب ذحأف ینا وا هديب تذحأف

 نب نمحرلا دبع هيفو ۹۲/۷ رازبلاو ٠٠/٠١ يناربطلا هاور :۲۳/۸ عمحا يف يمشيملا لاق (۱)

 .فيعض وهو « يناعذجلا ركب يأ
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 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لتيلا بانك

 «كَّمرَح نم يطعئو «كعطق َنَم لص «ةرحآلا لهأو ايندلا لهأ قالخأ

 .'«كّملظ نكعوفعتو

 كمل م شاو ؛كمرح نم طغأر ‹كعطق نم لص !ةبقع اي» :يل

 ٌنُمع وفعتو «كَمرح نم يطع «هتج رب ةنجلا هلخذأو ءاريسي اباسح هللا ةَبساح

 .(كعطق نم لصتو «كّملظ

 حيرص دبع لاني نل» :لاق لب هللا لوسر نع هلظ ةريره يأ نع -۲

 ىلإ نسحيو منش نل رفغیو «هملظ نمع وفعيو .هتطف نم لعب ىقح ناال
 ̂ هيلإ ءاسُأ نم

 قالحألا مراكم يت يناربطلاو ايندلا يبأ نبا هاور ۱۸۲۳١/١: ءايحإلا جيرخت ين يقارعلا لاق )١(

 هنع تكسو ۱۷۸/٤ مكاحلا هحرحأ :تلق .نقيعض دانسإب ۲۲۲/۲ بعشلا ف يقهيبلاو

  .ةباحصلا نم روثك نعو ةبقع نع رحآ دانسإب يور «حيحص ثسيدحلاو «يبهذلاو وه
 نب سيق رباج ٹیدح نم هریسفت يت هیودرم نا هاور : ۲١۱۹/٤ كلذك يقارعلا لاق
 .ناسح ديناسأب سنأو ةدابع نب دعس

 يدانسإ دجأو ۲٠۹/۱۷ یناربطلاو ٠١۸/٤ دما هاور :۱۸۸/۸ عمحملا يف يمثيهلا لاق (۲)

 ۲٠۲/۳. بيغرتلا ف يرذنملا كلذك,هلاقو .تاقث هلاحر دمحأ

 وهو دواد نب ناميلس هيف :هلوقب يبهذلا هبقعتو هحجصو 51/۲ مكاحلا هجرحأ )۳(

 يت يناربطلاو ۲١٠۹/۲( رصتخملا) رازبلا هاور ٤/۸ ٠١: عمجلا يف يمثيملا لاق .فيعض

 .كورتم وهو «يماميلا دواد نب ناميلس هيف ۳۷۹/۱ طس وألا

 .هوحن ٤٦/٦١٠ خيراتلا يق ركاسع نباو ٠٠١/١ سودرفلا يق يمليدلا هجرخأ ( ٠)
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 قالخألامراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 .«هللا دنع ةعفرلا اوغتبا» :لاق كلب يبلا نع هظ ةريره يبأ نع -۴

 «كَمَرح نم يطعئو «كعطق نم لصت» :لاق ؟هللا لوسر اي «يه امو :لاقو

 ٠ كيلع لهج ْنَم نع ملحتو

 ذخ ل :ىلاعتو كرابت هللا لرتأ اأ :لاق «مهدأ نب ب ميهاربإ نع ٤

 وفعلا ذخآ نأ ترمأ» :44 هللا لوسر لاق [٠٠٠:فرعالإ فرعا رآو وفعلا

 .(سانلا قالخأ نم

 ملسو امهيلع هللا ىلص ليربج هءاح :لاق «يقريصلا يَمُأ نع ٠-

 .[٠«درف] 4 ج) ىولهجلآ نع ضرعأَو فرعلاب رمو وفعلا دخ :لاقف
 هءاج م .ماعلا لأسأ ىقح يردأ ام :لاق ؟ اذه ِءيش يأ !ليربج اي» :لاقف

 ‹كمرح نم يطعئو «كَعطق نم لصت نأ كرمأي كك هللا نإ !ذمح اي :لاقف

 ٩ كّملظ نمعوفعو

 )١( ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق  :۱۸٠١/١يدع نبا هاورو يقهيبلاو مكاحلا هاور ۷/۹٦

 يقهيبلاو مكاحلا دنع هدحأ مل :تلق .كعطق نم لصت :هلوق نودب رمع نبا ثيدح نم

 ‹«رمع نب دمحم هدانسإ يقو .ثيدحلا ردص دحأ مل :يكبسلا نبا لاق كلذلو «ثحببلا دعب

 :لاق ريبزلا نب هللا دبع نع ۱۷۰۲/٤ هحیحص ق يراخبلا ج رحأ نكلو «لضعم هدانسإ (۲)

 .ساتلا قالحأ نم وفعلا ذحأي نأ هع هيبن هللا رمأ

 السرم يورو ۱٣۳۸/١ متاح يبا نباو ٠٠١/۹ ریرج نبا كلذک هاور «لضعم ثیدح (۳)

 نع اعوفرم يورو خيشلا وبأو رذنملا نباو ريرج نباو متاح يبأ نبا هجرحخأ يعشلا نع
 ي هیودرم نبا هاور :ا! ٤ ءايحإلا جيرخت يق يقارعلا لاق .دعس نب _سيقو رباح

 .ناسح ديناسأب سنأو ةدابع نب دعس نب سيقو رباح تثيدح نم هريسفت
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 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 الأ: هللا لوسر لاق :لاق نيسحلا يأ نب هللا دبع نع ١-
 ءِ ا 8 ~~ £ هم ¢ كو

 نم ىطعأو «هَملظ نمع افع نم «ةرحآلاو ايندلا لهأ قالخأ ريخ ىلع مكلأ

 عطف نم لصوو «همرح

 ةئام هلل» :لي هللا لوسر لاق :لاق هه نافع نب نامثع نع -۷

 . ةدجلا هللا هلخدأ اهنم قلخب ءاج نم الخ رشع ةعبسو

 زع هلل نإ» :4 هللا لوسر لاق :لاق ف كلام نب سنأ نع -۸

 هلإ ال هلا نأ يّإ :هيف بعكو شرعلا تحت هلعج ءارضخ ةر نم احول للجو
 بے

 عم اهنم قل َءاج نم «قلخ ةئافالثو رشع ةعضب تقلخ ُمَحَرَأو ٌمحرأ انا ا

 .(ةدجلا لخد هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش

 :لاقو ۳٠۲/١ بعشلا يق: يقهيبلاو ۲۳۷/۷ ةبيش يبأ نبا كلذك هحجرحأ «لسرم ثيدح (۱)

 ةرجع نب پعک نع يور دقف ؛قرط ةدع نم ادنسم يورو :تلق .نسح لسرم اذه
 CTT تعشلا ي يقهيلا هجرحأ يلع نعو ۱ ٩ ريبكلا يت يناربطلا هجرحأ

 ۲٠٠/١. كلذك, يقهيبلا امهحجرحأ ةريره يبأو ةشئاع نعو
 n فاتإلا رظنا -ريبكلا دنسملا يف ىلعي وبأ هاور ۳ عمجا ٤ يمثيهملا لاق (۲)

 نب هللا دع هدانسإ يقو .اقلخ رشع ةتسو قلخ ةئام :ةياور يو ١/. ٠ يلعلا دصقملاو

 عبسو ةئام :لاقو دشار نب هللا دبع قيرط نم ٩۱/۲ رازبلا هاورو .فیعض وهو دشار

 يل يقهيبلاو ۳۹/٤ رداونلا يف ميكحلاو ٠٤١/١ يسلايطلا هاورو :تلق .ةعيرش ةرشع

 يق يوقلاب سيلو دهازلا يرصبلا ديز نب دحاولا دبع هاور :لاقو ۳٠٦/١ بعشلا
 .يريص وبلل فاحتإلا رظنا .يوقلاب سيل اضيأ وهو هنتمو هداتسإ ق فلوح دقو ثيدحلا

 لالظ وبأ هدانسإ فو ۲١/۲ طسوألا يق يناربطلا هاور : ۳/۱ عمحما يف يمثيملا لاق (۳)
 ةمظعلا ق خيشلا وبأ هحرحأو :تلق ا اح يلا «يلمسقلا

 ثيدحلا ين هلوق نيب ةافانم الو :لاقو 1۱۲/١ ضيفلا ين يوانملا هدانسإ نسحو 7۲
 هب
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 قالخألا مراكم ةئاسر َ قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 ريخلا لاصخ» :لل هللا لوسر لاق :لاق ءراسي نب ناميلس نع -۲۹ ۰
 هلخدُب اهنم ةلصخ هيف لعج اريخ دبعب ق هللا دارأ اذإ ءًللصخ نوعسو ةئ ةئاالث

 لک نم ءاعج ءمعن» :لاق ؟ءيش اهنم يف :هلف ركب وبأ لاق .(ةنجلا اهب

 عيش

 هللا لوسر تعم :لاق بلخ صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع ۳

 ءاجر اهنم ةلصخب دبعلا لمعي ال ءزثعلا ةحنم م اهالعأ ةلصخ نوعبرأ» :لوقي

 ۰ . ةا اهب قي هللا هلخذأ الإ اهرم قیدصنو اهباوت

(r ۳ ركع هل لجر لع ل هللا لوسر رم :لاق «لاهنللا يبأ نع 
 «تاهیوش اھ ةًأرماب رمو «ُةفضي ملف «هفاضتساف «رقبو منغو لبا نم

 نالف ىلإااور ملأ» :لب هللا لوسر لاقف «هلإ تلح ُةلفاضأف ءاهفاضتساف
 هذهب انررمو ءاتفضُب ملف «هانقضتساف ءرقبو منغو لبإ نم رکع هلو هب انررم

STS 

 ءريثكلا فاني ال ليلقلاف ةجحب سيل ددعلا موهفم نأ انلق نإ انأل ؛ةئاالث اذه يقو ةئام
 ءاهتحت ةلخاد اهنع ةبعشتم يقابلاو لوصأ رشع ةعبسو ةئام اهنم نإ :لاقي نأ نکمیف الو

 .اهنع عرفت امو اهب ىرحأو لوصألاب ةرم ريحأف ٠
 نع ةقدص نع ١ زج يف ةمثيح هجرحأ امك لولهب نبا هجرحأ «لاسرم ثيدح (1)

 ٠١١/۲ ضايرلا يف بحلا هركذ لئاضفلا يف رمع يأ دنع يلع نع الوصوم ءاجو «لجر
 .باتكلا ىلع فق ملو

 ةقانلا نا هاحأ لجرلا حتمي نأ :رنَعلا ةحنم .4۲۷/۲ يراحخبلا هجر حا «حيحص ثیدح (۲)

 اهدري م ًامايأو انامز اهبلحي ةاشلاو

 ؛لبإلا نم ةئامسمخ قوف ام :ركعلا ليقو ؛ةئاملا ىلإ نيعبسلا لإ نيسمخلا نيبءام :ةركعلا (۳)

 .مخضلا عيطقلا :ركعلا ليقو
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 . قالخألا مراكم ةلاسر _قالخألا مراكمو لقعلا باتك

2o دو زع هللا ديب قالخألا هذه نإ ءانل تحبذو اننفاضأف ءاهانفضتساف «تاّهْبرش اهر 

 .«لعف اًتسح اقلخ اهنم هح نأ یاش نم «لجو ۰

 ف اهم حت اانم قالعألا هذه نِ :لاق «سواط نع ٢

 .الاص ا اهنم هحنم ريخ دبعب هلا دارا اذإف ؛هدابع نم ءاشی

 دو و

 مسا هيلع عقيل هلك هرمُع لمع الحر نأ ول :لاق «نایفس نع ۳

 .يرك لاقيوأ ميلح لاقي نأ ءءامسألا هذه نم

 قالخألا نساح نإ :لاق «هعفر هحايشأ ضعب نع كيدف يبأ نبا نع ٤-

 ."ءالاص اخ وأ اًتسح الخ هحتم ادبع ًبحأ اذإ ؛ك هللا دنع ةنوزخ

 يقو مالسإلا ءاج دقل :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ٠-

 ؛فيضلا ىق اهنم ؛ةدش مالسإلا اهداز اهلك ةلصح نوتسو عضب برملا

 .دهعلاب ءافولاو «راوحلا نسخو

 :ةرشع قالحألا مراكم نإ :تلاق ءاهنع هللا ي يضر ةشئاع نع ١-

 ق يوانملاو 44/۱ فيرلاو نايلا ف يسا هركذ يركسعلا هجرغأ ءليمرم ثيدخت ()

 هجرخأ ةريره يبأ نع الوصوم ءاج نكلو «مراكملا يق يطئارخلاو 24١/١ ضيفلا
 يلع نب ةملسم هيف ۲١/۸ عمحلا يف يمشيملا لاق ۲۷١/۸ طسوألا يف يناربطلا

 .۹ .٤/۷ بعشلا يي يقهيبلا هجحرخأ رانيد نب ورمع نع السرمو .فيعضوهو
 يف يذمرتلا ميكجلا هجرحأو قيرطلا هذه نم هحرحخ نم ىلع فقأ مل ؛«عطقنم هدانسإ (۲)

 :قإك هللا لوقي :رمع نيا نع عوفرم دهاش هلو السرم ريثك نب ءالعلا نع ۷/٤ رداونلا
 ارش هب تدرأ نمو ءانسح اقلخ هتحنم اريخ هب تدرأ نمف ؛يملغب دابعلا تقلخ انأ

 ٥۴۳١/۲. يرامغلل يوادملا رظنا « قالحألا مراكم ف يناربطلا هجرحأ .ائيس الح هتحنم
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 قالخألا مر راکم ةلاسر قالخألا ا ماکو لتعلق کک

 ةًافاكمو «لئاسلا ءاطعإو « هللا ةعاط يف سالا قدصو «ثيدحلا قص

 ‹بحاصلل ممذتلاو «راجلل ممذتلاو اال ءادأو 2 ةلصو ا

 :تلاق «اهنع هللا يضر ةشئاع نع روصنميبأ نب ديزي نع ۷

 يف نوکتو «هنبا يف نوکت الو لجرلا يف نوكت ؛ةرشع قالحألا ٌمراكم

 دبعلا يف نوكتو «هدبع يف نوكت الو ديسلا يت نوكتو هيف نوكت الو هنبا

 .لاصخلا هذه رکذف «هدیس ين نوکقاالو

 نم ةلصحخ لك يف اذه انباتك يف نوركاذ نحنو :رکیوپآ لاق - ۸

 نع انيلإ ىهتنا ام ضعب اهيلع هللا ناوضر نينمؤملا م أ تركذ يتلا لاصخلا

 مه نيعباتا نم مهدعب نمو مهبل هللا ناؤتضر هباحصصأ نعو #3 يبلا

 ‹هتريصب يق رضنلاوذ دادزيل ؛ءاملعلا نم ركدلاو لضفلا لهأو ناسحإب

 «ةمركلا قالخألا يف بغريف ؛هتلفغ لوط نم كلذ نع رنصقملا ةبسنيو

 «هئايلوأل ًةنيزو «هنيدل ةيلح كك هللا اهلعج يتلا ةليمحلا لاعفألا يف َسفانيو
 هللا هلصو دقو الإ لیمج لعف الو مرك قلحح نم سيل :لاقي ناك دقو

 ۰ ا

Maنأ ؛تومرضح نم لحر ينربحأ :لاق «دمحم نب ماشه نع  

 نإف ؛ثيدح ايندلا اغنإ !كلملا اهيأ :لاق .ىنظع :هل ريزول لاق كولملا ضعب

- YAN. 



  قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 ؛كقالحأ مراكم سانلا بَحصا !مدآ نبا :لاق «نسحلا نع ٠-

 ۰ .ليلق مهيف "ءاوثلا نف

 ةافولا عمصأ نب يلع يدح ترضح امل :لاق «يعمصألا نع ٤١-

 يكيلإ اونح مّتبغ نإ ؛ةرشاعم سانلا اورشاع !ينَب اي :لاقف «هينب عمج

eS 
 .مکیلع اوکب متم نإو

 هيف نوكي ىح لحجرلا لبني ال :لاق «ينايتخسلا بويأ نع -۲

 .مهنم نوكي امع ٌرواَحَتلاو «سانلا يديأ يف اّمع ةفعلا ؛ ناتلصَح

 هذه يق هب رصق نإ مهفلا يذل يغبني سيلو :ركبوبأ لاق -۳

 .«اقلخ اهنم هحنم ادبع هللا بحأ اذإ» :4 ىبلا لاق دقف ءاهنم

 :ةملس نب دامحل لحجر لاق :لاق «يميتلا ةشئاع نبا نع ٤-

 هيلإ بحي رخآو «مايصلا هيلإ ببحج رخآو «ةالصلا هيلإ بّبحي لحرلا

 هللا یا قرط اھلک هذه :لاقف «ريخلا لاصح نم الاصح دعو «داهجلا

 0 ع

 را بح

E. فم مایل ؛رکیوب لاق ٥ 

 .ماقملا لوط :ءاوثلا (1)

 ۴۱و ۳٤ :مقرب هجر قبس (۲)
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 قالخألا مراكم ةلاسر قااخألا مراكمو فعلا باتك

 نأ رذحيلو «هتوقعب لولحلاو هتدم ءاضقنا لبق هترحآو هايند يق ظحملا

 .كبك هللاب الإ قيفوتلا امو ٤ توفلا ةرسحو توما هركب رادلا هذه نم جرخي

 فيك :نارهم نب نوميل لاق الحر نأ ىفغلبو :ركبوبأ لاق - ٦

 دق ليمج لعفو ميرك قلخ نم مك «اشحوتسم تحبصأ :لاق ؟تحبصأ

 .بارتلا تحت رّرد

 .امهيف لَّمعاف ؛كيف نالّمعي راهنلاو ليللا نإ :ءامكحلا ضعب لاق -۷

 .امهيف دو ایش امو نم ناتار راهتلار ليلا اإ ايعا يأ :هل

 :ىميمتلا هللا دبع وبأ دشنأ -۹

 دوزتف اهفورعم نم تّعْطسا امف ةراعم الإ ماَيَألا ام َكُرمعل

 لوسر اي امه امو :ليق .«اهوُغدت نأ نوكشوُ نيدلا دوُمَع نم اهو برعلا

 ."ةميركلا قالخألاو ءايحلا» :لاق ؟هللا

 يضقني نأ لبق همايأ ةيقب ناسنإلا منتغيلف :ةدارمو .ةلحماو رادلا لوح امو ةحاسلا :ةوقعلا )١(

 .هربقب لحيو هلجأ

 ةليمحلا لاعفألاو ةيركلا قالحألا هذه نأك يأ ؛هتحم حيرلا هتسردو «بهذو افَع يأ (۲)

 .بارتلا تحت اهتاعجو اهرثأ تحمف حيرلا اهيلع تتأ ءاهامإو اهنع سانلا ضارعا ببسب

 فعضلا و: ينامليبلا هدانسإ يف :لاقو ۱۷۸/١ لماكلا يف يدع نبا هجرحأ «فيعض هدانسإ (۳)
 .۱۹۹/۲ سودرفلا يف يمليدلاو .نیبهثیدح یلع
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 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 عيبرلا ىلإ تسلحو ةفوكلا تلحد :لاق «لاله نب ديمح نع -ه١

 اهب ْنكف «قالحألا مراكع كيلع !يدع ينب اأ اي :لاقف يخ نبا
 مو اهقلخي م قالحألا مرام قلخ يذلا نأ ملعاو ءًابحاص اهو ءًالماع

 .اهلهأ ىلإ اهبّبحو اهّبحأ ىقح اهيلع لدي

 تناكول مراكملا نإ !ئب اي :لاق هل صاعلا نب ديعس نع ۲١-

 الإ اهيلع ٌربصَي ال هرم ةهيرك اهنكلو «ماّملا اهيلإ مكقباسل ةريسي ةلهس

 .اهباوث اًجَرو اهلضف فرع نم

 :مهضعب دشنأو -۳

 قالحألا مراكم الإ نيلا- سيلو نيدب الإ ايند سيل

 يلإ :روصنم نب رشب يل لاق :لاق «يدهم نب نمحرلا دبع نع - ٤
 .هلكأي نأ نم يلإ ًبحأ ناكل بلكلا ىلإ هئذبت ول نم يماعط ىلإ وعدأل

 يقي امك قالحألا ةءاند لحرلا قيلف :لاق نمحرلا دبع نع ١-

 ( .نيدلا نم َّمَركلا نإف ؛ّمارحلا

 قلخب ةفوكلا لهأ نم لحجر لمع :لاق «ةنييع نب نايفس نع ٠-

 ۰ .قلخلا كلذ نم هافاع ذإ هلل اًركش ةيراح هل راح َقَتعأف « يد

 :يشرقلا رفعج وبأ دشنأ -۷

 - ۹۰ ۔



 ٠ قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 ل س ر ۶ ي هك

 قالحألا نساح ريغ ترتحا ام ةليضف لك تريح ينلأولو

 :نمهحرلا دبع نب نيسحلا دشنأو -۸ ٠

 رر م ر £ عر ءِ ٍ 8 ع ر ث

 اِباَعأ نأو بيعأ نأ هركأو يدهَج قالحألا مراكم بحأ
 را 5 ر م 2 2 م

 .'«نسح قلخ» :لاق ؟لضفأ نامبإلا يأف :تلق .«ةحامسلاو ٌريصلا» :لاق

 هللا مراح نع :ربصلاب نعي (نسح ولو ةحامسلاو ربصلا» :لاق ؟نامإلا

 قالحألا مراكم :نسح ٌقلُخو هيلع هللا ضرتفا ام ءادأ :ةحامسلاو

 .لامعألاو

 :لاق نامبإلا نع يي ىبلا لمس :لاق هلظ هللا دبع نب رباح نع -۱

 . ”(ةحامسلاو ُربصلا»

 ءايحإلا جيرخت رظناو ۲۷٤/۲ دهزلا ي يقتهيبلاو ۳۸٠/٤ دمحأ هجرحأ «حيحص ثيدح )١(
 . ۱۹۱۱/٤ يقارعلل

 ٠١١/۳١: بلاطملا يف ظفاحلا لاق ۳۸٠/۳ دنسملا يف ىلعي وبأ هجرحأ «حيحص ثيدح (۲)

 :مقر ثيدحلا ربصلا ةلاسر رظنا .نسح هدانسإو ٠٦۷/١ ةبيش يبأ نب ركب وبأ هجرحأ
 ءةحاسملا لدب ةحامسلا ةياور يقو «ةلهاسملا ينعي :ةحامسلا .لوقلا هيف انلصف دقف ٠

 اضر يف اه بيذعت اهتافولأمو اهتاذل نع اهعطقو اهتاوهش نع سفنلا سبح نأل كلذو
 س

 - ۹۱1 -۔



 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 اوليقأ» لب هللا لوسر لاق :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع -۲

 ۰ يھتارتع مارکلا

 :رانيد نب كلام لاق :يبأ لاق :لاق «زيزعلا دبع نب دمحم نع -۳

 نم ٌدحأ ٌرقتفي الو «هراج ىذوُب نأ بحب ال ةلاح لك يف رك نمؤما

 ال بلقلا يغ كلذ عم هللاو وهو :لوقيو كلام يكبي م لاق .هئابرقأ

 هلام نع هتعدح نو «لٌرَي ۾ هنيد نع ُهنلَرَأ نإ ءائیش ایندلا نم كلم

 ءاظَح دوجلا نم لحُلا ىرب الو ءاضوع ةرآلا نم ايندلا ىري ال «عَدخنا

 حرف ف هل سیل نوزع بک ءاهب درفت دق موسم وذ «بلقلا رسک

 ۾ اهيف َءيش لک هنع يور ناو «هقٌرف ءيش اهنم هاتُأ نإ «بيصن ايندلا

 !مركلا هللاو اذه !مركلا هللاو اذه :لوقيو يکبي مث لاق .هبلطي

 مشت ابا مركأ ا :لاقی ناک :لاق «ریثک بأ نب یجحي نع £

 !هلا ةيصعم لثع. مهسضتأ دابعلا ناهأ الو هللا ةعاط لث

 امهيف الإ مركلا نأ كربحأ نم ناتلخ :لاق «ملسا نب دیز نع ٥-

 ىصاعم نع كسفن كُماركإو كلك هللا ةعاطب كّسفن كُماركإ «هبذكف

 ا ا هیت

 ىلع الإ بعص قشم تاينتقملا نم هريغو لاملا لذبو «ناعبإلا لاصح ىلعأ نم كلذو هللا

 لاصح مظعأ نم دوبعمل اب ةقث دوجلاف «يقابلا وه هقفنأ ام نأ دقتعاو هللا دنع اب قثو نم

 . ٠۸/۲ ضيیفلا .ناعإلا

 ۲۹٩/۱. هحیحص یف نابح نیاو ۱۹۵/۱ بدلا يآ يراخبلا هجر «حیحص ثیدخ (۱)

 .هنع دعوو فرص يأ (۲)

 - ۹۲ -۔



 قالخألا مراكم ةلاسر e قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 :ءيط متاح لحجر لاق :لاق «ءىرقملا ناميلس نب صفح نع.

 ىنكلو «كيّسملا دجي ام هنم دحأل ينإ :لاق ؟كبلق نم لحخبلا دحت فيك

 .ماركلا ططح ىلع يسفن لمحأ

 ةيهاتعلا يبأل لحر لاق :لاق «يشرقلا ءاحر يبأ نب دمحم نع -۷

 ىلع َرَبِص ةمّركَم دارأ نمف «هراكملاب ةلوصوم مراكملا نإ :ةحجاح ةلأسو

 .هتحاح ىضقو كاذ هبجعأف .اههورکم

 امکل نرش اوملعت :لاق هک باطخلا نب رمع نع -۸

 .قالحألا مراكم ىلع مكلديو «ءامكح

 َنساح هيف نإف ؛رّعَشلا اوملعت :لاق ءريمع نب كلملا دبع نع -۹

 .یقت ءيواسمو « یب

 مارک د اذه :لاقف .سلفُم اي نضق :لحرل لوقي

 ضعب لحد ٤ يبلا نأ ؛هلظ يلحبلا هللا دبع نب ريرج نع -۷1

 هبوث ليي يبلا ذخأف «بابلا جراح نم دعقف ريرج ءاجف «“  ًاتماف هتویب

 ىلع هَعضوف ريرج هذخأف .«اذه ىلع سلجا» :لاقو «هيلإ هب ىمرف هفلف

 .ليخبلا حيحشلا يأ )١(

 لحدف هتويب ضعب لحد ی هنأ :تایاورلا ضعب ق هب احرصم ءاح امك ‹«تیبلا ًالتما يآ (۲)

 ىلع دعقف اناكم دجي ملف ريرح ءاجف ءًألتماو هلهأب سلحنلا صغ قح هباحصأ ضعب هيلع

 .بابلا

- ۳ - 



 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقحلا باتك

 : لاقف .ينتمركأ امك .!هلل لوسر اي هللا كمركأ :لاقف « هلّبقو ههحو

 هوم رکأف موق رك مكاتآ اذإ»

 يضر نينمؤملا مأ لوق هلضف يت ءاج ر ءا رکن ااا انادب ر لاق

 ناعإلاو ناإلا نم ءايخلا» :لاق ا ىبلا نع و ةركب يأ نع -۲

 ي رانلا يف ءافجلاو ىیافجلا نم ءاذبلاو «ةدحلا يف

 هاحأ ظعي الجر لب يبلا عم“ :لاق هل رمع نب هللا دبع نع -۳

 ءايحلا نإف ةْعَد» :ب ىبلا لاقف .كنأك ىتح ىحتستل كنإ :لوقي ءاّيحلا يف
)( 

 . «نامبإلا نم

 ٠٠٤/۲ ریبکلا يف يناربطلاو «هدانسإ ححصو ۳۲٤/٤ مکاحلا هحرحخا «نسح ثیدح (۱)

 قرط نم يورم هنتمو «فيعض ثيدحلا دانسإ :تلق ٤1۲/۷ بعشلا يف يقهيبلاو

 اريثك ركذ نأ دعب ٠٤ دصاقملا يق يواخسلا ظفاحلا لاق .نسح اهعومجم وه «ةريثك

 .ةفيعض انرشأ امك اهتادرفم تناك نإو «ثيدحلا ىوقي قرطلا هذهبو :هقرط نم

 نبا هححص امك ۱۱۸/١ مكاحلاو ٤٤٥/١ بدألا يق يراخبلا هجرحخأ «حيحص ثیدح (۲)

 رمع نبا نع بابلا يقو :لاقو ٠٠٠١/٤ يذمرتلاو ۳۷۳/۲ ةريره يبأ ةياور نم نابح
 :ناعإلا نم ءايحلا .حيحص نسح ثيدح اذه «نيصح نب نارمعو ةمامأ يبأو ةركب يبأو

 فلكملاوهو ناعبإلا نم عراشلا هلعح يذلا وه بستكملا ءايحخلا :يطرقلا سابعلا وبأ لاق

 عبطني دقو «بّستكملا ىلع هنيع اهنإف هنم ةزيرغ هيف ناك نم نأ ريغ «يزيرغلا نود هب

 يزيرغلا يف ناكف ناعونلا هل عمح دق لب يبلا ناكو :لاق ءًازیرغ ریصی تح بستکملاب

 .ها هج ايلعلا ةورذلا يف بستكلملا ءايحلا يف ناكو ءاهردح يف ءارذعلا نسم ءايخ دشأ

 .er1 يرابلا حتف

 1۳/١. ملسمو ۱۷/١ يراخبلا هجرحأ «حيحص ثيدح (۳)

-- 



 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 ©۲ قافنلا بَّعش نم ناتبعش نایبلاو ا ناجل بعُش نم  ناتبعش

 4 س ا

 "نامإلا نم ءايحلا» :لاق ب ىبلا#نأ ؛هلط ةريره يبأ نع -

 اب هلا لوسر نأ هه نیصح نب نارمع,نع راوّسلا يأ نع ٦

 ارجع هنم ناو افغ هنم نإ :لحر لاقف :لاق ۳ هلک ربح ء ُءايحلا» :لاق

 .فحصلا نع ىثدحتو 4 هللا لوسر نع كثدحأ :نارمع لاقف

 مكاحلاو «هنسخلو ۳۷١/٤ يذمرتلا هاور ١٠٠١/٤: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق )١(

 ر نوكس يأ :يعلاو .حيحص :يبهذلا لاقو .نيخيشلا طرش ىلع هححصو ١

 ..للخل ناسللا يع الو لمعلا يع الو بلقلا يع ال ناتهبلا يف عوقولا نع ازرحت ناسللا
 ءايحلا ىلع نامبإلا هلمحي نمؤملا نأ ىنعع. «هراثآ نم نارثأ يأ :ناميإلا بعش نم ناتبعش

 ةعيقولاو ناسللا رثع نم اقفش مالكلا ىلع ءارتجالا نم هعنميو هللا نم ءايح حئابقلا كرتيف

 ناسللا ةحاصف يأ :نايبلاو .مالكلا شحف ليقو ءايحلا دض وه :ءاذبلاو .ناتهبلا يف

 بعش نم ناتبعش .قح ريغب حدموأ وجهك ةحاصفلا نم مإ هيف نوكي ام انه هب دارملاو

 قطنلا يف قمعتلا وه :روكذملا نايبلاو «قافنلا اغ ؤشدم ناتاصح امهنأ نعع :قافنلا

 اتعاب ناعيإلا ناك امل :يضاقلا لاق .ابجعو اهيت ريغلا ىلع هيف مدقتلا راهظإو حصافتلاو

 ‹«قافنلا نم امهفلاخج امو ناميإلا نم دع هيف طايتحالاو مالكلا يف ظفحعلاو ءايحلا ىلع

 يف للخل ال لابولا نع زرحتلاو لاقملا يق لمأتلا ببسب نوكي ام :يعلاب دارملاف هيلعو
 روزلا نع زرجتلاو نايغطلاب ةالابملا مدعو ءارتحالا هببسب نوكي ام نايبلاو «ناسللا

 قطنلا يق قمعتلاوه يذلا نايبلاب اقلطم مالكلا يق يعلا لبوق امنإ :يبيطلا لاقو .ناتهبلاو

 ةرضم ناعبإلاب ةرضم هذه نأو نايبلا مذل ةغلابم سانلا ىلع هيف مدقتلا راهظإو حصافتلاو

 ٠٦۸/۳. ضيفلا .نايلا كلذ

 .۷۲ مقر ثيدحلا رظنا «حيحص ثيدح (۲)
 1٤/١. ملسمو ۲۲٦۷/١ يراخبلا هحرحأ «حيحص ثيدح (۳)

 -_ 40 ۔



 قالخألا مراكم ةلاسر ۰ قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 لا

 ءايخلا ناك ام» :لاق ع هللا لوسر نأ ؛يإ كلام نب سنأ نع -۷

 .«ةئاش الإ طق ءيش يف ٌشْحفلا ناك الو هار الإ طق َءيش يف

 نإ !هللا لوسر اي :اولاق :تلاق ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع -۸

 ىايخلا سف ال» ليي هللا لوسر لاقف .ءايحلا هدسفأ نامعنلا نب ةثراح

 . يشدصل یايخلا ُةحَلصا :متلق ول نکلو

 ءايحخلا» :ل هللا لوسر لاق :لاق 4ظ نيصح نب نارمع نع -۹

 هغلب اذإ ل هللا لوسر ناك :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ٠-

 لاب ام» :لوقيف معي هنكلو ؟اذكو اذك تلق مل :لقي م ءيش لحرلا نع

 (؟ماوقأ

 ةجام نباو .بيرغ نسح ثيدح :لاقو ۳٤۹/٤ يذمرتلاو ٠٠١/١ دمحأ هجرحأ )١(

 يف ءايضلاو «قفرلا ءايحلا لدب هدنع نكلو ۳٠٠/۲ نابح نبا هححصو ٠٤۰۰/۸

 شحفلا نوكي نأ ردقول يأ «ةغلابم هيف :ييطلا لاق .يطويسلا هنسحو ٠١٤/١ ةراتحلا

 ةلذرلا قالحألا نأ ىلإ نيذهب راشأو «ناسنإلاب فيكف ةناز وأ هناشل دامج يف ءايحلا وأ

 .ريخلا يه لب ريخ لك حاتفم ةينسلا ةنسحلا قالحألاو «هلك رشلا يه لب رش لك حاتفم

 يف لاق «يلع نب نابح هدانسإ ييو ۳١١ مقر قالحألا مراكم يف يطئارخلا هحرخأ (۲)
 ءاج :لاق دوعسم نبا ثيدح نم ۲۱۳/۱۰ ریبکلا يف يناربطلا ج رحأو .فيعض :بيرقتلا

 لاقف «ءايحلا هدسفأ دق اذه انبحاص نإ !هللا ين اي :اولاقف ي هللا يبن ىلإ مهبحاصب موق

 يف يمثيملا لاق .ءرملا مؤل نم ءاذبلا نإو مالسإلا عئارش نمم ءايحلا نإ :4ب هللا يبن

 .نابح نبا مهقتو هلاحرو ۹۲/١: عمحجملا

 ۷٦. مقرب مدقت «حیحص ثیدح (۳)

 )٤( دواد وبأ هجرخأ «حيحص ثيدح  ۲٠٠/٤بعشلا يف يقهيبلاو ٠٠١/١.

- ۹٩ - 



 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكموااتلا بتم

 ءايح دش هللا لوسر ناک :لاق هڪ يردخلا ديعس يبا نع -۱

 .٠ "هجو يف هانفرع اعيش هرك اذإ ناكو «اهرذح يف ءارذعلا نم

 جاو ال ل هللا لوسر ناک :لاق فط كلام نب سنأ نع -۲

 . "هرکی ام احا

 ام نإ: هللا لوسر لاق :لاق هل يراصنألا دوعسم يبأ نع ۲

 N ٤ تنش تئش ام عدصاف يحتست م اذإ :ىوألا ةوِبلا مالک نم سالا كردأ

~Aءايحخلا ةلق» 0 هللا لوسر لاق :لاق «بّيسملا نب ديعش نع  

 . (رفگ

 .رتتستو هيف سبحت يذلا عضوملا :رذخلاو .ركبلا :ءارذعلا (۱)

 ۱۸۰۹/٤. ملسمو ۱۳۰۹/۳ يراخبلا هجر «حیحص ثیدح (۲)

 ۸١/٤. دواد وبأو ٠٠١١/١ بدألا يف يراخبلاو ٠۳۳/۳ دمحأ هجرخأ ‹«فيعض هدانسإ (۳)

 رمألا ظفلب ريبعتلا ف ةمكحلا :يباطخلا لاق . ۱۲۸٤/۳ يراخبلا هجرحخأ «حيحص ثيدح )٤(

 راص هكر ت اذإف «ءايحلاوه رشلا ةعقاوم نع ناسنإلا فكي يذلا نأ ؛ثيدحلا يف ربخلا نود
 لعف تدرأ اذإ يأ ةحابإإال هيف رمألا :يوونلا لاقو .رش لک باکتراب ًاعبط رومألاک
 اذه ىلعو لف ًالإو هلعفاف سانلا نم الو هللا نم هتلعف اذٳ يحتست ال ام ناک ناف ؛ءيش

 يهنملاو «هکر ت نم یحتسپ بودنملاو «بحاولا هب رومأملا نأ كلذ هيجوتو «مالسإلا رادم

 هکرت نم اذکو زئاج هلعف نم ءايحلاف حابملا امأو «هلعف نم ىحتسي هوركملاو «مارحلا هنع

 ٤١/٠١ ٠. يرابلا حتف .ةسمخللا ماكحألا ثيدحلا نمضتف

 دبع نبا لاق :IYE رداونلا يف ميكحلاو ٠۲٦/۲ دهرا يق دانه هجرحأ «لسرم ثیدح )٥(

 .رفك ءايحلا ةلق :لاق هنأ ؛بيسملا نب ديعس نع اتيور دقو ۲۳١/۹: ديهمتلا يف ربلا

 هجرحأ ةريره يأ نعف عوفرملا امأ :تلق .ىنغملا حيحصاذهو هنع هعفري مهضعبو

 م .رفك ءايحلا ةلق :اعوفرم ةريره يبأ نع يربقملا ديعس نع كلام بئارغ يف ينطقرادلا
 ك

 - ۷ -۔



 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 تعم” :ا نصح نب نارمع لاق :لاق «لاله نب دیمح نع ٥-

 دجنل انإ :دايز نب ءالعلا لاقف .«هلك ريخ ءايحلا نإ» :لوقي ي هللا لوسر

 لوسر نع كثدحأ :لاقو «ءاديدش ابضغ بضغف .افعض هنم نأ بتكلا يف

 .هنإو هنإو اص لحجر ءالعلا نإو :موقلا لاقف .كبتكب ينيتأتو كيب هللا

 نب ةورعل لاق ي هللا لوسر نأ ؛هغلب رمع نب صفح نع -1

 يذبلا ضغبيو «ففعتملا فيفعلا ييحلا ييعلا بح هللا نإ !ةوزع اي) :دوعسم

 . ”(فحلملا لآسلا شحافلا

 دبع نب رمع دنع تنك :لاق «ةرق نب ةيواعم نب سايإ نع -۷

 وه لب :رمع لاقف .نيدلا نم ءايحلا :اولاقف یءايحلا هدنع رک ذف زيزعلا

 تنك :لاق 4ظ ةرق يدحج نع يبأ ىنثدح :تلقف :سايإ لاق .هلك نيدلا

 .نيدلا نم ءايحلا !هللا لوسر اي :اولاقف «ءايحلا هدنع ركذف يب يبلا دنع

 فافعلاو ءايلا نإ :ب لاق مث .«هلك نيدلا وه لب» :لي هللا لوسر لاقف

 ا ي

 ٠۸١/١. ناسللا رظنا .ليطابألا كلام نع ثدحي باذك ناميلس نب دمحأ هيف :لاق

 نم باقلألا ىق يزاريشلاو رار ف میک هاور ۱١١/۲: فشكلا يق ينولجعلا لاق

 .رماع نب ةبقع ثيدح

 ۷٦. مقرب مدقت «حیحص ثیدح (۱)

 ةلسلسلا ي اهرظنا ةريثك دهاوش هلو ظفللا اذهب هحرحخ نم دحأ م «لسرم ثيدح (۲)

 ٠١٠١. :مقر ةحيحصلا
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 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقحلا باتك

 «ةرخآلا, ينا ندزي نهنإف ؛نامإلا نم هقفلاو بلقلا ىلع ال ناسللا ىلع يعلاو

 يف ندزي نهنإو «قافنلا نم ءاذبلاو رجعلاو حشلا نإو ءايندلا نم نصقنيو

 يف ندزي امن رثكأ ةرخآلا نم نصقني امو «ةرخآلا نم نصقنيو ءايندلا

 ىلص مث «هطخب اهبتكو «هيلع اهتيلمأف رمع ينرمأف :سايإ لاق ."«ايندلا

 ( ..هفك يفل اهنإو «رصعلاو ريشا ان

“A۸لاق :لاق هلو د نیصح نب نارمع نع بعک نب ریشب نع  

 .ازجعل هنم نإو افعض هنم نإ :تلقف . هلک ریخ ءایحلا» : هللا لوسر

 ام ثيدحب كثدحأ ال .ضيراعمل اب ءيجتو ك هللا لوسر نع كثدحأ :لاقف

 قح هب اولازي ملف .هنإو هنإو ىوهلا بيط هنإ !ديجن ابا اي :اولاقف .كاتفرع

 .نکس

 ناكول» لب هللا لوسر لاق :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع -۹

 "وس لجر ناکل الجر شحفلا ناکولو ءاخاص الجر ناکل الجر ءایحلا

 وهو راوس نب ديمحلا دبع هيفو ۲۹/۱۹ يناربطلا هاور :۲۷/۸ عمحملا ف يمثيها لاق (۱)
 ٠١٤/١ بعشلاو ۱۹٤/۱۰ یریکلا ننسلا يف يقهيبلا كلذك هجرحأو :تلق .فيعض

 نع رخآ دانسإب ۱۳۹/۱ ننسلا ي يمرادلا هجرخأ نکلو ٠۲١/۲ ةيلحلا يت ميعن وبأو
 :ديبع وبأ لاق .وتنلاو مجحلا :رجعلا .هللا لوسر باحصأ نم لحر نع هللا دبع نب نوع

 نالف ءاج :ءارفلا لاقو .يياعم ىلع هب يتقث نم هتعلطأ يأ ؛يرجبو يرجعب هيلإ تيضفأ

 :بذكلاب ءاج يأ ؛رجبلاو رجعلاب

 ۷٦.. مقرب مدقت «حیحص ثیدح (۲)
 اود ۲۷/۸ عمحما ف يمثيملاو ه/١ فاحتإلا يف يريصوبلاو ۸١/۳ بيغرتلا يت يرذنملا لاق (۳)

 - ۹۹ -۔



 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 نم سانأل موي تاذ لئ هللا لوسر لاق :لاق بط د هللا دبع نع -۹ ۰

 .كلذ لعفنل اإ ! هللا لوسر اي :اولاق . (ءایخلا قح هللا نم اویحتسا) :هباحصأ

 ظفحيلف ؛ءايحلا قح هللا نم ايحتسا نم نكلو « هللا نم ءايحلا كلذ سايل» :لاق

 ةرخآلا دارأ نمو ءىلبلاو توملا ركذيلو «ىوح امو نطبلاو «ىعو امو سأرلا
 ©ءءايحلا قح هللا نم ايحتسا دقف كلذ لعف نمف ؛ايندلا ةنيز كرت

 '(كموق نم اخلاص الجر يحتست امك هللا يحتست نأ كيصوأ» :لاق

 رشعم اي : - سانلا بطخي وهو- لاق هبط  قيدصلا ركب يبأ نع ~4۲

 بهذأ نيح لظأل ىنإ «هديب ىسفن يذلاوف هللا نم اويحتسا !نيملسلملا

 .كك ىبر نم ءايحتسا يبوثب اعنقتم ءاضفلا يف طئاغلا

 نمو هعرو لق هؤايح لق نم :لاق هڪ د باطخلا نب رمع نع ¬۳

 ا يڪ
 ةيقبو ةعي نبا امهدانسإ ينو اضيأ خيشلا وبأو ٠١٠٦/١ طسوألاو ۲٤٠١/١ ريغصلا يف يناربطلا

 طسوألا دانسإ نكلو :تلق .نيل ةعي نباو :يمثيملا داز .حيحصلا ي مهب جتحم يناربطلا ةاور

 .هل ةعباتم يهف تمصلا ةلاسر نم ۳۳١ مقر ثيدحلا رظناو .ملعأ هللاو ةعيه نبا هيف سيل

 «يطويسلاو يهذلاو ٠٠۹/٤ مكاحلا هححصو ٦۳۷/٤ يذمرتلاو ۳۸۷/١ دمحأ هجحرحأ )١(

 نم درو نكلو ٥۲۲/١: يوادملا يف يرامغلا لاق نكلو «فيعض دانسإإلا نأب اوبقعتو

 عماحلا حيحص يق ينابلألا خيشلا هنسح هيلعو :تلق .هحيحصتب مكحلا دعبي ال قرط

 ٩۳١. :مقر

 ۱40/٦ بعشلا يق يقهيبلاو ١1 دهزلا يق مصاع يبأ نبا هجرحخأ «حيحص ثيدح (۲)

 ٤۲۹/۱. سودرفلا يف يمليدلاو ۲۹۹/۳ ةراتحملا يف ءايضلاو
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 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

۰ E FW 

 اعالتلا علطاف تاذللا لإ ورمع حورحخ دعب سفنلا ينتعد

 اعانق ىنللجت ةازخمو يسفن بس كعيطأ نأ رذاحأ

 ماركإو ءايحلا :تلاق ؟كعنم ءيش يأ :ةأرملاب نآو 4 رمع لاقف

 نم «ناولأ تاذ تانه ىلع لديل ءايحلا نإ :هلظ رمع لاقف .يضرع

 ىلإ رمع بتکو . يقو یقتا نمو ‹ یقتا یفختسا نمو ‹« یفحختسشا ایحتسا

 :دشني ءيط نم ايبارعأ تعم 4

 ءايحلا بهذ اذإ ايندلاالو ٠٠ ريخ شيعلا ف ام كايبأو الف

 هءايح نأ الإ هيخأ نم بصي مل ملسملا نأ ول :لاق «دهاحج نع ٦-

 «ىوقتلا هسابلو «نايرع ناعإلا :لاق «هبنم نب بهو نع <-۷

 .ةفعلا هلامو ءءايحلا هتنيزو

 نيد لك لهأل نإ» :لاق لب يبلا نع هإظ كلام نب سنأ نع -۸

 .ایخا مالسإلا قلخ نإو ءاقلخ

 .۲۳۹/۷ خیراتلا ف بیطخلاو ۲۹۹/٦ ,یلعی وبأو ۱۳۹۹/۲ ةحام نبا هج رحنا «نسح ثیدح (۱)

 ۹ ۔



 قالخألا مراكم ةر قالخألا مرلكمو لقعلا باتك

 لاق :لاق هل نيصح نب نارمع نع يودعلا راوسلا يبأ نع -۹ ٠

 ٌبوتکم :بعک نبا هل لاقف .«ری الإ تاي ال ءایحلا نإ» :ٍل هللا لوسر

 كّندحأ :نارمع لاقف .ةنيكس ءايحلا نمو اًراقو ءايحلا نم نإ :ةاروتلا ىف

 .كفحص نع ينثدحلو كلب هللا لوسر نع

 ل4 هللا لوسر تعم :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ٠-

 لدی م ایندلا يف ءایح هل نکی م نمو «هل نيد الف ءايح هل نکی م نم» :لوقي
 . ةا

 نمل ناعإ ال» :4 هللا لوسر لاق :لاق 4ظ ۶ كلام نب سنأ نع ۱

 “هل ءايح هل

 ءايخلا باَبْلج ىلا نم» : هللا لوسر لاق :لاق هل سنا نع -۲

 هل ةع الف

 ۷٦. مقرب هجيرخن مدقت .حیحص ثیدح (۱)

 .1۲۸/۳ سودرفلا ق يمليدلا هجرحأ «فيعض هدانسإ (۲)

 .فرعي ال نم هدانسإ يقو «فيعض :سرغ نيا لاق :ه ۲ فشكلا يف ينولجعلا لاق (۳)

 ءافعضلا ف نابح نباو ۳۸٦/١ يدع نبا هاور :ه۷۷/۲ ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق )٤(

 ي يعاضقلاو ٠۷١/٤ خيراتلا يف بيطخلا كلذك هجرحأ :تلق .فيعض دنسب ۳

 يف :لاقو ٠١۸/۷ بعشلا ف يقهيبلاو 1١٦/١ سودرفلا ف يمليدلاو ٤١/١ باهشلا

 هاورو :ءايحإلا جيرخت يف يديبزلا لاق .هقسفب نلعم قساف ىلع لمح حص نإو «فضعض هدانسإ

 عيمج نأ لصاحلاو «دصاقملا يف يواخسلا ظفاحلا هيلع در دقو هنسحو مالكلا مذ ق يورشا

 .اهقاس مث «قرطلا هذه ريغ نم هيوقت دهاوش ثيدحلل نكلو ...ةفيعض ثيدحلا اذه قرط
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 قالخألا مراكم ةلاسر _قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 هسابلو ىوقتلا هقنيزو نايرع نامبإلا :لاق. هلا دبع نع دا ۳

 ايلا
 قفانملل وجْرأ» :ب هللا لوسر لاق :لاق «ةرَق نب ةيواعم نع - ٤

 «ييحتسپ ماد ام

 نيزحلا دفو :لاق «ليسغلا نب ناميلس نب نم رلا دبع نع ٥ ١¬

 دبع ناكو «رصع ناورم نب زيزعلا دبع ىلإ - ناميلس همساو - ينانكلا,
 هئاهب ىلإ رظن املف ءاهب هُحَدَم ةديصق هل ايه دقو «سانلا لَمْجَأ نم زيزعلا

 يت هبيضقب زيزعلا دبع ًبكأف «قطني ال ًاليوط ثكمف هيلع جرا هلاجو

 :هیدي نیب وهو نا 2 :ضرألا
 ا ا ° ر of, 7 e | ا

 شب ی ال مکی اف تاهم نم یضغیو ًءایح يضخ

ٌ 0 

 نو

 ٦ ١= هللا لوسر لاق :لاق ‹زيزعلا دبع نب رمع نع  0»من 

 وفا وهف يحتسي

EN سودرفلا يق يمليدلا هحرحأ «لسرم ثیدح )۱( 

 .دبعلا :فيصولا (۲)

 .هحب رخ نم ىلع فقأ م« «لسرم ثیدح (۳)
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 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا بانك

O 

 :برعلا ضعب لاق :لاق يبارعألا نب هللا دبع يأ نع - ۷

 0 ن ر ٤ ۶ ۰ ۶ ٤ ت

 انامتك رسلا تیماو ةجاح نم هرتاس لقعلاوذ ام رتسأل ینا

 وو و و ٍ
 اناونع تيفحأ قلل اهتلعح اهب تحم” دق ىرحآ نود ةجاحو

 انايرَع موقلا طسو ةّامأ الو هل ءايح ال نم ىرُا ينأك ينإ

 .ادبأ ٌرانلا همعطتف طق لحجر يف ءايحلا نكي مل :لاق «بعک نع -۸

 ۾ ريخلا لاصح نم ناتلصح مركَلاو ءايحلا :لاق «نسحلا نع - ۹

 .امهب هللا هعفر لإ دبع یف اتوکی
 «هركي ایش عنصی الجر تیار :لاق «ریبح نب دیعس نع -۰

 .هنم تییحتسا :لاق ؟هتیهن الا :هل ليقف

 ةبعش ءايحلا» :لاق يك هللا لوسر نع هلظ بط ةيراح نب عمحم نع-١

 و «لقملاب هلک ریخا كردن امتار ل ءايح ال نمل ناعإ الو «ناميإلا بَعْش نم

 . هل لقع ال نمل نيد

 لوسر لاق :لاق « ءيطرقلا بهو نب < رطف وأ - نطق نع -۲

 ؛ةرخآلا يف نهب بذُغو ايندلا يف نهب يقلا هيف نک نم ثالن» : هللا

 ایا ةلقو ءءاذبلاو «شحفلا

 بلاغ نب رشب هدانسإ يو باوثلا يف خيشلا وبأ هاور ٠٠٠/۳: بيغرتلا يف يرذنملا لاق )١(
 ۲۷٠٤/۲. سودرفلا يف يمليدلا هاورو :تلق .لوهحب يدسألا

 .ةمجرت ىلع هل فقأ مل نم هدانسإ يقو «هجرحخ نم ىلع فقأ م (۲)
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 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألامراكمو لقعلا باتك

 ؛ءايحلا هنم عزن اكاله دبعب هللا دار اذإ :لاق «ناميلس نع - ۳

 .اًتقمُم اتيقم الإ هلك م ءايحلا هنم عزت اذإف

 .ءايحلا ىوقتلا سابل :لاق «ىنهجلا بعك نب دبعم نع ٤-
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 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مركو لقعلا اتك

 هضف ين ءاج امو ا

 يده قْدّصلا نإ» :ب هللا لوسر لاق :لاق 4ظ هللا دبع نع ٥-

 نإو ًاقيّدص بكي تح قدصيل لجرلا نإو ءةنجلا ىلإ يدهي ءًّربلا نإو ٌربلا ىلإ
 بذكيل لجولا نإو «رانلا ىلإ يدهب َروجفلا نإو «روُجُفلا ىلإ يدهي بذكلا
 ( .باذک هللا دنع بتکب یتح

 اونمضا» :4# هللا لوسر لاق :لاق فط تماصلا نب ةدابع نع ١--

 «قدعو اذإ اوُفوَأو متثدَح اذإ اوقُدصا ءةنجلا مكل ٌنَمضأ مكسفنأ نم اكس يل

 .'ہکیدیآ اوفُکو «مک ر اصبأ اوضصغو «مکجورف اوظفحاو ممتا اذإ اوذأو

 نم ٌعبرأ» :كل هللا لوسر لاق :لاق هل ورمع نب هللا دبع نع -۷

 نم ةلصخ هيف تناك نهنم ةلصخ هيف تناك نإو اًصلاخ اًقفانم ناك هيف نك

 رَجَف مصاخ اذإو «بذك ثّدح اذإو «فّلْخأ دعو اذإ ؛اهَعَدي تح قافنلا

 . "رغ دهاع اذإو

 ؛ ثالث قفانملا ةيآ» :لاق ي هللا لوسر نأ ؛هلظ ةريره يبا نع -۸

 :بغارلا لاق :روُجُفلا ۲٠٠٠/٤. ملسمو ۲۲٠٠/١ يراخبلا هجرخأ «حيحص ثيدح )١(

 یلعو داسفلا ىلإ ليملا ىلع قلطيو «ةنايدلا رتس قش روجفلاف «قشلا رجفلا لصأ
 ٠۲٤/٠١. يرابلا حتف .رشلل عماحج مسا وهو «يصاعملا يت ثاعبنالا

 ۳۹۹/٤. مکاحلاو ٥۰٦/۱ نابح نبا هححصو ۳۲۳/۰ دما هجرخا (۲)
 .۷۸/۱ ملسمو ۱ يراحبلا هجرحأ «حيحص ثيدح (۳)

 ۳ ۔



 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألامراكمو لقعلا باتك

 ی

 . ناخ َنمَتئا اذإو «فلخأ دعو اذإو «بذك ثدح اذإ

 نك اذإ ثالث» :لاق ي ىبلا نع لط ورمع نب هللا دبع نع -۹

 يف ةفعو «ةنامأ ظفحو «ثيدحلا قدص ؛ايندلا نم كاف ام كُرُضي مل كيف
a 1 

 قيدصلا ركب ابأ عم هنأ ؛طسوأ نب ؛ ليعامإ نب طسوأ نع - ٠١

 لأ ماع ب٤ هللا لوسر ماق :لاقف «ةّسب لب هللا لوسر ضبق ام دعب هلظ

 ي اّمُهَو بلا عم هتاف ؛قدصلاب مكيلع» :لاق مت مث «رکبوبآ یکب مث .اذه يماقم

 كلك هللا اولاساو «رانلا يف اَمُهو روجفلا عم هنإف «بذكلاو مكايإو «ةنجلا

 لو ءاوُعَطاَقت الو ةافاعملا نم اًريخ نيقيلا دعب ايش ذحأ تُ ۾ هنإف ؛ةافاعلا

 “"ائاوخإ هللا دابع اونوکو ءاوضغابت الو ءاودساخت الو ءاوربادت

 ؛بذكلاو مكاّيإ !سانلا اهي :لاق هه قيدصلا ركب يأ نع-١

 .نامإلل بناحب هنإف

 ۷۸/١. ملسمو ۲۱/۱ يراخبلا هجرحأ «حیحص ثيدح (۱)
 يقهيبلاو يناربطلاو ايندلا يبأ نباو ۱۷۷/۲ دمحأ هاور ۳٠٥/١: بيغارتلا يف يرذنملا لاق (۲)

 يناربطلاو دمحأ هاور ۲۹۰/٠١: عمحلا يق يمثيهلا لاق .ةنسح ديناسأب ۲٠٠/٤-۳۲٠

 :مهظفلو ۳۷٤١/١ سودرفلا يف يمليدلاو ۳٤١۹/٤ مكاحلا هحرحأو .نسح امهدانسإوا

 اذهب هبسن فنصملل هبسن امل يرذنملا تح .ةقيلخ نسحو -اودازو - كيف نك اذإ عبرأ

 ؟ريغ فيك يردأ امف .ظفللا

 ءةاداعملا :ربادلا :اوُرياذت ٠٠۲٠١/۲. ةحام نباو ه/١ دمحأ هج رحنا «حيحص ثیدح (۳)

 .هربد هبحاص يلوي دحاو لك نأل ةعطاقملا :ليقو
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 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا تاتك

 كلملا دبع ينرمأ :لاق «يموزحملا هللا ديبع نب ليعامسإ نع -۲
 : ِږ م 4 ك ٍ ك ع

 بذكلا مهبتجأ نأو «نآرقلا مهملعأ امك قدصلا هينب ملعأ نأ ناورم نبا

 .لتقلا نعي «هيف ناک نإو

 نأ تملع ذم تبذك ام :رمع لاقف .تبذك :هل لاقف «ءيش يف ديلولا
 .هبحاص نيشي بذكلا

 نب نامیلس تثدح :لاق «لحر ینثدح :لاق «نایفس نع ٤-

 يل نأو تبذك نأ ينرسي ام :تلقف ؟تبذك ام :يل لاقف «ثيدحب يلع

 .ینع رسکناف «لاق .ابهذ اذه كوب ءلم
 ع ء2 2 ٤

 يل ناو تب ذك نأ بحأ ام :لاق «فيرط نب فرطم نع ٥-

 .اهيف امو ايندلا

 ١- نم لحرل يي يبلا لاق :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ٠

 ىلعو هللا ىلع ُبذكي نم هتاف ؛هباتك ىلعو هللا ىلع بذكت نأ قت دا) :دوهی

 !مساقلا ابا ای :يدوهيلا لاقف ."(رانلا نم هدّعقم اربع هلُسرو هباتک

 نيب لابج هيف سيل يذلا ضرألا نم عساولا :وهيلاو .تويبلا مامأ مّدقملا تيبلا :وُهبلا (1)

 .وهب برعلا دنع وهف ةوجف وأ ءاوه لك و «نيَرشَ
 اهلك هثيداحأ :دمحأ لاق «هللا دبع نب مكحلا هدانسإ يقو .هجرحخ نم ىلع فقأ م (۲)

 نازيملا .نيب هثيدح ىلع فعضلا :يدع نبا لاق .ةقثب سيل :نيعم نبا لاقو «ةعوضوم

 ٤٠٥/۲. ناسللاو ۲
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 قالخألا مراكم ةلاسر ۰ ۰ قالخأل مراكمو لتعلا باك

 تآوسلا باب بذکلا نأ 2 يق دجنل اإ «قحلا لوقتل كنأ يداه

 .تاثيسلا حاتفمو

 :لاق سا 4او لقا م ارڪنم :هلوق يف ةداتق نع -۷

 .بذكلا روزا

 ]. س 4 مرحلا لق :ٰلاعت هلوق یف ةداتق نع ۸

 .نوباذكلا :لاق

 د س ااا املس نی یجرلا دبع نع ۹

 .٠ .بتكي نأ ىسعف «هيهتشأ ام :لوقأف «هماعط ىلإ ينوعدي لحجرلا نأ

 ١۳٠- نم زعام نب ركب ملسم نب ةبيتق لففأ :لاق ءراطعلا دواد نع ٠

 :لاق «هنع تکسف ؟طق تبذک !رکب ای :هل لاقف لحجر هبحصف ناسارح

 ماح وأ - رمع ما ىلإ داع ىتح «هنع تکسف ؟طق تبذک !رکب ای

 م يٽإو «يلع ترثكأ دق كْنِإ :لاقف ؟طق تبذك !ركب اي :لاقف - نيعأ

 ءار ترعتساف حالسلاب انذخأ ةبيتق نإف ةدحاو الإ طق ةبذك بذكأ

 ناكو «معن :تلقف ؟كل حالسلا اذه !ركب اي :لاق «هب تررم اّملف

 .يل سيل حمرلا

 ةرم الإ تملسأ ذنم تبذك ام :لاق «سيق نب فنحألا نع ۳١-

 .ةدحاو

 ةبذك تبذك ينأ ينرسي ام :لاق «ةيواعم نب سايإ نع -۳

 ۹ ۔



 قالخألا مراكم ةلاسر ۰ قالخألا مراكمو لقعلا باتك
ATES BEY SS OAS OAD RSS 5 EROS GES OS ESO AO 

 وبأ اهب ملعيو «مهرد فالآ ةرشع اهيلع ىّطَّعأو يل كلك هللا اهرفغف

 .هيلع علّطي ال هيبأل ًالالحإ ينعي «ةرق نب ةيواعم

 ديزي سلحج يفل يلإ :لاق «قشمد يضاق ةزمح نب ىحي نع ٣-
 :هل لاقف .ةيذك دق هنأ ملع ثيدحب لحجر هّندح ذإ «صقانلا ديلولا نبا
 الز ام هللاوف : لاق .كّسيلَح بذكت نأ لبق كسفن بذكت كنإ !اذه اي

 .اهدعب يقوتلاب لجرلا كلذ فرعن

 دقو یف يغ نم لحجر ناقاخ یت :لاق «لاهنملا نب ءالعلا نع ٤-

 موي يأ :ناقاح هل لاقف ةركنُم ةبرض لحرلا هجوبو برعلا نم هوتا

 .يل ٌسرف ينبرض :لحرلا لاقف .فّيس ةبرض اهنأ ىريوهو ؟هذه تبرض
 هل فَّعْضأف !وحلا نسحأ ام < ثسنظ ام لإ بجعأ هّقدصل :ناقاح لاقف
 .ةرئاجلا

 نِ :لاقی ناک :لاق «ةدرب بأ نب هللا دبع نب ةدرب يأ نع ٥-

 اهو ناسارح نم هانبا لبقأف :لاق «طق اًبذک بذکی م شارح نب يعبر

 نإ !ريمألا اهّيأ :لاقف «جاجحلا ىلإ فيرَعلا ءاجف ءالُحأت دق نايصاع

 نم هانبا مدق دقو «طق ةبذك بذكي مل شارح نب يعبر نأ نومعزي سانلا
 اهيأ :لاق ًءاح املف .هب يلع :جاجحلا لاقف .نايصاع امو ناسارح

 امف هللا ناعتسملا :لاق ؟كانبا لعف ام :لاق ؟ءاشت ام :لاق !خيشلا

 .كل اَمُه ءامهيف كؤوس ال هللاو ءّمَرَح ال :لاق .تيبلا يف
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 قالخألا لا مراکم ةلاسر قالخألا ل مراکمو لقعلا باتک

 دبع ناك :لاق ءانباحصأ ضعب ينربحأ هللا همر يأ ينثدح -

 نم ينفعا :لاق «قافآلا نم ىف نم لحر هيلع لحد اذ ناورم ن كللا

 يبحث الو «هل أر ال بوذکلا نإف ؛يّيذكت ال : تش ام دعب لقو برأ

 الو هاوس اّمع الغش هنع كلأسأ يذلا يف نإف ؛هنع كلأسأ ال اميف

 ىلإ يف ياف ؛ةيعرلا ىلع يأت الو كنم يسضب ملعأ ي يف ؛ ينط

 .جوحأ يتفآرو يتلدعم

 زر 4 ھا ا :لاق «رمتعملا نب روصنم نع -۷

 ءةاجنلا هيف ناف كلها هيف نا متیأر نإو ‹قدصلا
 ٤ مار نإو «بذكلا اوبتجاو

 ٤ ° ۲ ةكلهلا هيف ناف ءةاجنلا هيف نأ

 ٤ دبعلا موي ال» : هللا لوسر لاق :لاق هلظ ةريره يأ نع -۸

 ناک .نِإو ءارملاو ةَ ةحازملا يف بذكلا كلْرتي ىتحو ‹قدصلا َرث وب تح هلک نامإلا

(r) 
 ”قداص

 .هيف بذكلاو حدملا يف حلا ةزواحج :ءارطإلا (۱)

 الضعم اذكه تمصلا باتك يف ايندلا يبأ نبا هاور ٠٠/١"۳: بيغرتلا يف يرذنملا لاق (۲)

 عمجب نع ٠٠٠/۲ دهزلا يف دانه هجرحأو .۱۷/۳ سودرفلا يت يمليدلاو .تاقث هتاورو
 كيدري بذكلاو «هتفحخ نإو كيجني قدصلا :ءامكحلا ضعب لاق .كلذك السرم ىح نبا

 لك مامت نهف ؛نامأوت ملحلاو ربصلاو «نامأوت ءافولاو قدصلا :ظحاحلا لاقو .هتنمأ نإو

 .داسف لك لصأو ةقرف لك ببس نهدادضأو «ايند لك حالصو نيد
 هيفو ۲٠۷/١ طسوألا يف ينارطلاو ۳٠٤/۲ دمحأ هاور 4۲/١: عمحجملا يف يمثيملا لاق (۳)

 نم ركنم ثيدح ٤٥۸: ةعفنملا ليجعت يف ظفاحلا لاق .هركذ نم رأ ملو نيذأ نب روصنم
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 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 صقنأ قلخ نم ناک ام :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع -۹

 نم لب هللا لوسر ملع امو «بذكلا نم لي هللا لوسر باحصأ دنع

 .ةبوت ثدحأ دق نأ ملعي تح هسفن نم هل ج رخيف دحأ نم هنم َءيش

 ؟نمؤلا بذكي له اهلا لوسر ا :لاق هل ط ءادردلا يبأ نع- ٠

 ' بذکف ثدح نم رحخآلا مويلاب الو للاب نمۇي ال ‹ال» :لاق

 دبع دنع ناعيابتي نالحر ناك :لاق «ةصفارف نب جاجحلا نع - ١

 ءامهيلع ماقف لحجر امهيلع رمف «فلحلا رثكي امهدحأ ناكف رمع نب هللا

 ال٠ هنإف + فلحلا رثكت الو هللا قتأ !هللا دبع اي :فلحلا رثكي يذلل لاقف

 ضما :لاق .فلحت م نإ كقزر نم صقني الو «تفلح نإ كقزر يف ديزي

 ملعا :لاق ءامهنع فرصنيل ذحأ املف «ينينعي امن اذ نإ :لاق .كينعي امل

 ثيح بذكلا ىلع كرضي ثيح قدصلا رثؤت نأ نامبإلا ةيآ نم نأ

 ق بذكلا رذحاو «كلمع ىلع لضف كلوق يق نوكي ال نأو «كعفني

 هقحلا :نيلحرلا دحأل رمع نب هللا دبع لاقف «فرصنا مث «كريغ ثيدح
 ګ

 سيلف لوهجب هيوار اروصنم نألو «ةريره يبأ نم عمسي م الوحكم نأل ؛هدانسإ ةهح

 .قدصلا رثؤي قح :ركذ نودب مهلك .هسفن يف بذكب وه سيلف مهريغو

 ٠٤١/١. عمجما رظناو ٠٠١/٤ مكاحلاو ٤٤/۱۳ نابح نبا هجرحخأ «حیحص ثيدح (۱)
 ‹«فيعض دنسب ديهمتلا يف ربلا دبع نبا هاور 1۷٠٦/٤: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق (۲)

 امك .ءادردلا ابأ لئاسلا لعحو بذكلا ىلع ارصتقم تمصلا يق ايندلا يبأ نبا هاورو
 ۲٤۱/۲۷. خیراتلا یف رکاسع نباو ۲۷۲/۱ خیراتلا ي بیطخلا هج رح
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 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقجلا اتك

 تاملكلا ءالؤه ينّبتكأ :لاقف «هک ر دأف ماقف .تاملكلا ءالؤه هبتكتساف

 قح هيلع ٌنُهداعأف :لاق .نكي رمأ نم هللا ردقي ام :لاق .هللا كمحر

 .ةدقف دجسملا يف هيلحر عضو اذإ ىح هعم ىشم مث «نهظفح

 . :مالسلا امهيلع سايلإوأ رضخلا هنأ نوري اوناك مهنأكف :لاق

 ؛قدصلاب مكيلع :هموقل لحر لاق :لاق ءزلجم يأ نع -۲

 .ةاجن هنإف

 دنع اياطخلا مظعأو «قدصلا ثيدحلا ْنْيَر :لاق هل اٿ يلع نع ٣

 دنع هّسفن مكدحأ ةليذع ةليذعلا شو بوذكلا ناسللا كك هللا

 .ةمايقلا موي ةمادن ةمادنلا ٌرشو «توما

 ل هلا لوسر لاق :لاق هبط ظ هيبأ نع دعس نب بعصم نع - ٤

 ""«بذكلاو ةنايخلا الإ نمؤملا -ىوْطُي وأ- عبطُي ةّلَح لك 'ىلع»

 دشأ قلح نم ناك ام :تلاق ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع ٥-

 .مّوللا :لذَعلا )١(

 ةاور هتاورو ٦۷/١ ىلعي وبأو ۳٤٠٠/۳ رازبلا هاور :۳1۸/۳ بيغرتلا ف يرذنملا لاق (۲)

 هبشأ فوقوملا :لاقو افوقومو اعوفرم ۳۲۹/٤ للعلا يف ينطقرادلا هركذو «حيحصلا
 .حيحصلا لاحر هلاحرو ىلعي وبأو رازبلا هاور ۹۲/١: عمحملا يف يمثيفا لاق .باوصلاب

 هدانسا ۰ حتفلا يق ظفاحلا لاقو ۲٠۹/۳. ةراتحخملا يف ءايضلا هححص امك

 ٠٤١/۲: فشكلا ين ينولجعلا هعبتو ۷۹٦ دصاقملا يف يواخسلا لاق نكلو :تلق, .يوق

 هجيرخت رظنا .هيف يأرلل لاجج ال ام هنوكل حيحصلا ىلع عفرلاب هل مكحي ام وهف كلذ عمو

 . ٤۷٤ مقر تمصلا ةلاسر يف
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 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 عطب لاب هلا لوسر ناك دقلو «بذكلا نم لإ هلا لوسر باحصأ دنع

 هلآ ملعب ىتح هردص نم لكني امف بذكلا ىلع هباحصأ نم لجرلا ىلع

 .ةبوت اهنم هلل ٿدح ادق

 ةبذكلا بذكيل دبعلا نإ» :لاق يلع ىبلا نع هل رمع نبا نع - ٦

 “هب ءاج ام نْيَليموأ اليم كلما هنم دعابتیف

 نوكيا !هللا لوسر ای :لیق :لاق < مياس نب ناوفص نع ۷

 :لیق .(معن» :لاق ؟الیخم نمؤملا نوکیآ :لیق ليق .«معن» :لاق ؟انابج نمؤملا

 N es : :لاق ؟اباذك نمؤملا نوكيأ

 .“ةبذك يف لحجر ةداهش دَر كيب يبلا نأ ؛ةبيش نب ىسوم نع -۸

 ةبحاص تنك :تلاق ءاهنع هللا ىضر سيمع تنب ءامسأ نع -۹

 :تلاق .ةوسن يعمو يل يبلا ىلع اهنأحدأو اهثأيه يتلا هللا اهر ةشئاع

 ةشئاع هلوان م «هنم برشف «نبل نمر احدق الإ ىّرق هدنع اندجو اه هللاوف

 .۱۳۹ :مقرب هجیرخت مدقت ‹«حیحص ثیدح (۱)

 بيرغ ديحج نسح ثیدح :لاقو ۳٤۸/٤ يذمرتلا هجحرحخأ (۲)

 م اا :ربلا دبع نبا لاق ٩٩۹0/۲ ًاطوملا يف كلام ةجرحأ «لسرم ثيدح (۳)

 ۲٥۳/۱٣. دیهمتلا .سسح ثیدخ وهو تبا هجو

 ءافعضلا يف يليقعلاو ۱/۰ يقهيبلاو ٠٠١۹/۱١ قاززلا دبع هجرحأ «لسرم ثیدح )٤(

 ةبيش نب ىسوم ۷٠٠١١: بيرقتلا ف ظفاحلا لاق هب الإ فرعياال :لاقو 4

 ۳١۱/۱۰. بیذهتلا بیذهت رظنا :لیسارم هلو «لوهج
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 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا ال مراکمو لقعلا ب باتک

 لوسر دي يدرب ال :تلقف :تلاق .ةيراجلا تّيختساف :تلاق لا اهر

 :لاق مث .هنم تبرشف ءایح ىلع هنم هتذحأف :تلاق .هنم يذح ع هللا

 :تنلاق .«اًبذکو اًعوُج نعمت ال» :لاقف .هيهتشن ال :انلقف .«كّبحاَوَص يلواک»

 كاذ دعي هیهتشأ ال :هیهتشت ءيشل انادحإ تلاق نإ !هّللا لوسر اي .تاقف

 .ةييذك ةيذكلا ىتح ابذك بتكي بذكلا نإر :لاقف ؟ابذک

 يصل لاق نم» :ٍك هللا لوسر لاق :لاق هلظ ةريره يأ نع ٠-

 .ةبذك تبتك ائيش هطعي ملف ؛كطغأأ ءاه

 يفو ٠٠١/۲١ ریبکلا يف يناربطلاو ٤۳۸/٦ دما هاور ۱٤۲/١: عمحما يف يمثيملا لاق )١(
 ىور دق :تلق .جيرح نبا یوس هنع وری مل نازیملا ين لاق .دهاحج نع دادش وبا هدانسإ

 :ه٤/٠ يف لاقو .ةلاهحلا تعفتراف دنسملا يف ثيدحلا اذه يف يليألا ديزي نب سنوي هنع

 نب سنويو جيرح نبا هنع یور دهاحج نع دادش وبا هیفو ریبکلا يت يناربطلاو دمحأ هاور
 عم ةشبحلا ضرأب تناك سيمع تنب ءامأ نأ الإ حيحصلا لاحر هلاحر ةيقبو ديزي

 .ملعأ هللاو ديزي تنب ءامسأ ثيدح باوصلاو «ةشئاع ليي يبلا ج وزت نيح رفعج اهجوز

 ۳٦۹۹/۳: بیغرتلا ق يرذنملا لاق .فيعض هدانسإو ٠١۲/١ ريغصلا يف يناربطلا هاورو

 سنوي ةياور نم مهلك ۲٠١/٤ يقهيبلاو تمصلا يف ايندلا يبأ نباو ثيدح يف دمحأ هاور
 دهاحج نع اضيأ دادش يبا نعو اهنع بشوح نب رهش نع دادش يبا نع يليألا ديزي نبا

 یور دقف «جیرج نبا ریغ هنع وری مل لوهجب دادش ابا نأ انخیاشم ضعب معز دقو اهنع
 ظفاحلا بوصو :تلق .ملعأ هللاو لوهجعب سيلو هريغو انركذ امك اضيأ سنوي هنع

 ةشبحلاب كاذ اذإ تناك :سيمع تنب ءامسأ نإف :لاق ثيح ديزي تنب ءامأ اهنأب يقارعلا

 سيمع تنب ءامسأ نع حابر يبأ نب ءاطع ةياور نم خيشلا يبأل يناهفصألا تاقبط يت نكل
 عنام الف ربيح دعب اهحجوزت نمم ةشئاع ريغ تناك اذإف ثيدحلا هئاسن ضعب يبلا ىلإ انففز

 .كلذ نم
 نم ٠٥۲/۲ دمحأ هاور ۳۷٠/١: بيغرتلا يق يرذنملاو ٠٤١۲/١ عمحا يف يمثيملا لاق (۲)

 چ !
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 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 اذإ ؛ثالث قفانملا ةيآ) لاف 56 ينل نأ ؛ ل و هللا دبع نع ١-

 ناخ نما اذإو «فلخأ دعو اذإو «بذك ثّدح

 قفانملا ةيآ)» :ک هللا لوسر لاق :لاق لض ةريره يبا نع ۱۲

 "ناخ نمتئا اذإو «فلخأ دعو اذإو «بذك ثذخ اذإ ؛ثالث

 ةناهَم نم بذاكلا بذکي اإ :لاق «بعك نب لمح نع - ۲

 ى

 .هنم هعمسي ملو ةريره يبأ نع يرهزلا ةياور
 ناک ناو قفانم رهف هيف نک نم ثالث :ظفلب وه لب ظفللا اذهب هحرخ نم ىلع فقأ م (۱)

 هدروأو ۸۹/١ رازبلاو يسلايطلا دواد وبأ هجرحأ....قافنلا نم ةلصخ هيفف ةلضصحخ هيف

 يمني لاق .حصأ فوقوملاو ۸٥/٥ للعلا يف يتطقرادلاو ١١١۹/۳ لماكلا يف يدع نبا

 ١۰۸/۱ :e. a e عمحما يف
 3۸ مقرب م م ٹی

 - ۳“ -۔



 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلاباتك

 كلذ ين ءاج امو سأبلا قدص يف

 اتيا موقلا موقلا يقلو سأبلا رمح ٍاذإ انك :لاق هه يلع نع ٤-

 “"هنم موقلا ىلإ برقأ نوكي امف لب هللا لوسرب

 متتكأ !ةرامُع ابأ اي :ءاربلل لحجر لاق :لاق «قاحسإ يبأ نع ( ٠١-

 موق اتق انكلو اک هللا لوسر یو ام هللو ال :لاق ؟نینح موي متو

 ام اًقشر انوقشرف :لاق .-نزاوه عمح- مهس م طمس داكي ال امر

 ا ىلع ب هل لور لإ كم ع

 اص مص م :لاق

 يف ا هلل لوسر تظن دحأ موی ناک ال :لاق و يلع نع =۱ ۵٣

 ۰ .برجلا قا ةديشلا الا

 تدتشا اذإ يأ :سأبلا رجا ۲١۸/١. ىلعي وبأو ٠٠١٦/۱ دمحأ هجا م ٹا (۲)

 برحلا ران تمرطضا اذإ :دارأ ليقو .ةياقو انل هانلعحو هب ودعلا انلبقتسا بربحلا

 اريثكو «رانلا ةرمحب ًاهيبشت «مهران تمرطضا :موقلا نيب رشلا يف لاقي امك «ترعستو
 عبس هنأك «عبسلا نول نم ذوحأم وهو «رمحأ توم :لاقي .ةدشلا ىلع ةرمحلا نوقلطي ام ٠

 .ناسنإلا ىلإ ىوه اذإ

 ٤٠۰/۳ ملسمو ٠۰١۱/۳ يراخبلا هجرخأ «حیحص ثیدح (۳)
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 ىرأل ينإ هللاو ءًرفيل ةا هللا لوسر ناكام هللاو :تلقف ءُةدحأ ملف ىلتقلا
 ‹ يفيس فح ترسکف :لاق .هيلإ ةعفرف انعنص امل انيلع بضغ هللا

 ھنیب لک هللا لوسرب انأ اذإف «يل اوحرفأف «موقلا ىلع تلمحف

 ا لز ماجللاب اذحآ هل فف رمع لبقأ مث ‹لتق نم لتقف نينح

 توصب ؟ةرقبلا باحصأ نيأ ؟نورجاهملا نيأ :سابعلا يدانيف "دبللاب

 بلاطلادبع نبا نا بذك ال ينلا نا

 يمح نآلا) :لبل يبلا لاقف «فويسلاب اوكط صاف نوملسملا لبقأف
 . سيطروا

 ُلظ ىلع لاق «ردب موي ناک امل :لاق هظ سابع نبا نع -۸
 كنم ريخ الجار تنأ» :جي ىلا هل لاقف .هبكرأ كّسرف ىنطعأ :دادقل

 .هدمغ يأ (۱)

 هقثو يليقعلا ١/E 4 یلعی وبا هاوز ٩ عمحلا يف يمئيملا لاق (۲)

 :تلق .جيحصلا لاخر هلاحر ةيقبو «هريغو ةعرز وأ هفعضو نابح نباو دواد وبأ

 .هدنع ثيدحلا ةحص ىلع لدي ام ۲ ةراتحملا يق ءايضلا ثيدحلا جرخأو

 ا .ظاسبلا :دبللاو «جرّسلا دبل يأ (۳)

 .فيعض وهو ربا ي بوآ فو ٠٠۷/۷ يناريطلا هاور :۱۸ ٤/١ عمحلا ق يمثيملا لاق )٤(

 يف ريسي فالتحا عم سابعلا قيرط نم ۱۳۹۸/۳ ملسم هحرحأ «حیحص ثٿیدحلا ننکلو
 .قاس ىلع اهمايقو برحلا كابتشا نع ةيانك انه وهو رولا :سيطولا .ظفللا
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 قالخألا مراكم ةلاسر ٠ قالخألا مراکمو لقعلا بات

 بشف «سرفلا نذأ باصأف «ىمرف هّسوق رو مت «هبكرف :لاق سرا

 يلع بضغف «هيف ىلع كسمأ قح بب يبلا كحضف «هَعرصف “"سرفلا
 لاق مث «عحري نأ لبق ةيناث لتقف «نوكرشملا ىلع دش مث هقيس لسف

 ريخ الجار تنأ» :لوقت نيح هلهأ تنك. اذه نم رش ينباصأ ول : يبلل

 . كلتيصعف .«اسراف كنم

 «ريبزلا سانلا عجشأ :لاقي ناك :لاق «رانيد نب ورمع نع ۱١۹-

 .عاجشلا قوف لسابلا و٤ ؛يلع مهلس ١

 نيفصب هل يلع تي ر :لاق «يدسألا ناتس نب هللا دبع نع ٠۰

 OT E ةعم

 .مكيلإ ٌرذتعي اذه نإ :لوقیف «يتت دق هپ ي تح هغيسپ برضیف مهيلع

 لس نم لوأ ریبزلا ناک :لاق «هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ۱
 ناكو ل هللا لوسر دج :ناطيشلا نم ةخفن تحفل «كلك هللا ف هفيس

 سانلا قبسي ريبزلا جرخف «ةكم لفسأب ريبزلاو ةكم ىلعأب 4 هللا لوسر
 .تذحأ كنأ تربح :لاق«؟ريبز اي كل ام» :لاقف بب يلا يقلف هفيسب

 . هفيسلو هل اعدو يب هللا ف

 .ًاعيمج ضرألا نم هيدي عفر ل )0

 .كورتم
 هجرحأو :تلق .تاقث هلاحرو ۱٠۹/١ يناربطلا هاور ٠١١/۹: عمحجلا يق يمثيملا لاق (۳)

 = إ
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  قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراکمو ققعلا باتک

 ءايدهدتف ةمكأ ىلع الحجر هل ريبزلا زراب :لاق «بنعق نع - ٢

 مع كادف» :لاقو هينيع نيب ام لّبقف يلي ىبلا هلبقتساف « هلتقف ريبزلا هالعف
0( ۰ 

 (لاخو

 هردص يق نإو ريبزلا ىأر نم ينربخأ :لاق «ديز نب يلع نع -۳
 يّمّرلاو نعطلا نم نويعلا لاثمأ

 هللا ديبع نب ةحلط نب قاحسإ نب هللا دبع نب ىسوم نع ٤-
 ل يبلا عم هل ةحلط حرج :اندحل لوقي ةحلط نب .ىسوم تعم :لاق

 ا ةحارج نیرشعو اعنضب

 هط هللا ديبع نب ةحلط ابأ تعم :تلاق «قاحسإ مأ نع ٥-

 تحرُح یتح يدسح عيمج يت دحأ موي تحرُح دقل :يّمأ لوقي وهو

 يرکذ يف

 مالغوهو ةع ريبزلا لتاق :لاق «هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ۱٦-

 ا
 ۸۹/۱ ةيلحلا ين ميعن وبأو ۳٠۷/١ ىربكلا يف يقهيبلاو «هنع تكسو ٤٠1/٣ مكاجلا

 «دحأ موي ناک كلذ نأ هدنعو ٠١۹/۱۸ خیراتلا يف رکاسع نبا هحرحا «لضعم هدانسإ (۱)

 ىقرف .ريبز اي هيلإ مق :هللا | لوسر لاقف ءافينع التق نيملسملا لتقي ناك لجرلا اذه نأو

 شرألا ىلع اعقو ىح ناراحت الاف «هقتتعاف هيلع متت هقوف الع اذإ تح رميزلا هم

 ا لتقف هردص ىلع ريبزلا عقوو
 تاقبطلا يق دعتسنبا _ ةباحصلا لئاضف يف دمحأ مامإلا هجرحأ (۲)

 ٠ ٠ ةحلط يتب قاحسإ مأو ةشئاع نع ۳

PY _ 



 قالخألا مراكم ةلاسز ٤ قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 وهو ةّيفص ىلع لحرلاب رف ءًاديدش ًابرض هبرضو «هدي قدف الحر
 :هل تلاقف .ريبزلا لتاق :اولاق ؟هأش ام :تلاقف لمح

 ارنئئ أة سحا طق ارلنر تار فك

 ارقص العشم مأ

 انيلع لحد :لاقف بخ ايلع ىتأ لحر نع ءارعزلا يبأ نع -۷

 :ه يلع لاق .يأرما يلح اوعزن ىتح اثيش انل اور ت امف ص وصلا

 اوعزنيل صوصللا ناك ام ةّيفص نبا نكل :لاق .معن :لاق !؟رظنت تنأو

 .-ريبزلا ينعي- .رظنی وهو هتأرما يلجح

 يف مهيلع فقو تح لحجر ءاج :لاق «رانيد نب ورمع نع -۸
 :ةحلط لاقف .اًعارص مكاّیدح انا !قيوّسلا ةبرش اي :لاقف دجسلا

 .هيلإ نموقأل وأ مكنم لحر هيلإ نموقيل

 :اولاقف شيح يف ودعلا يقل كط ماوعلا نب ريبزلا نأ ؛عفان نع -۹

 :اولاق .تلمح المح تيار ول يناف ؛ينوعد :لاق .لمحا !هللا دبع ابأ اي

 «متلحو تلمح دق مکب ينأکل :لاق .كعم لمحو لما ! هللا دغ اا اب

 ءادبأ كاذ نوكي ال هللاو ءألك :اولاق .ًاملس تذحأف «مُتبذكو تمدقأف

 ءاولمحو ريبزلا لمحف :لاق .نمدقتل تمدقأ نكلو «نلمحنل تلمح نفل
 نيب انأو الإ ترعش امف ةَربغ تحاهف :ريبزلا لاق :لاق .اوبذكو مدقأف

 .اهيلاخلخ يأ (۱)
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 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 رخآلاو «ينيم نع امهدحأ ؛يتباد ناتعب اذخأ دق «ينافتتكا دق نيجلع

 ريغ هللاو هودحو ؟هنص هللا دبع ابأ ىرق فيكف :عفان لاق ا

 نطب مث ءامهعطقف راذعلاو ناكعلا يف فيسلا لحد .داؤفلا شئ

 .نْيلعلا دي يف مالا يقبو ءهللا دبع وبأ ىجنف :لاق .هيلجرب سرفلا

 الو َدَجْلَأ الو درجا اًدحأ تيأر ام :لاق د رمع نبا نع -۰

 . ل هللا لوسر نم عجشأ

 هوجو انأ اذإ ؛مورلا دالب يف ًاموي نحن انب :لاق «نوع نبا نع -۷۱

 هوجو ف ىرأ يذلا اذه ام :يْلَح ىلإ لجرل تلقف ؛ترّيعَ دق سانلا

 لاق .جالعألا نم وسم لبجلا اذإف ؛ترظنف ؟ودعلا ىرت اأ :لاق ؟سانلا

 ىرأ ام ههجو يف ىرأ ال لحجر يبح ىلإو «ٌةيرك تولا نأ ملعن :نوع نبا
 ىلإ اعدف ودعلا نم لحجر جرح ذإ ؛امهبْلب ناتحاف هدي يا «موقلا هوجو يف

 ُبحاص ىقلأف ؛ هنعطف ٌجلعلا هيلع لمحف نيملسملا نم لحجر هل رربف «زاّربلا

 اهذحأف «هّيتحاف لإ داعو هتعطف هيلع لمحف «هل زرب مث «هيتحاقت نيتحاقلا

 .لاٌطبلا اذه :لاق ؟اذه نم :ينح ىلإ لحرل تلقف .امهبأقي لعجف

 .رافكلا نم مخضلا يوقلا لحرلا :جلعلا )١(
 نم هبلع نوكي يذلا ربسلا يمس مث «ناسنإلا هجو نم نيضراعلاك سسربفلا نم ناراذعلا (۲)

 .هعضوم مساب اراذع ماحللا

 ٤/۷ ۲٤ ةيلحلا يف ميعن وأو ۳۷۳/١ دعس نباو ٤٤/١ يمرادلا هجرخأ «حيحص ثيدح (۳)

 .ةدشو سأب وذ يأ :ةدحن وذ لحرو ۱۸٠۲/٤ ملسم هجرحأ سنأ نع حيحص دهاش هلو
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 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 :لاق ؟ةعاجشلا ام :لاطبلل ليق :لاق «شايع نب ركب يبأ نع -۲

 .ةعاس ربص

 عم كومريلا تدهش اهنأ ؛ةيراصنألا ديزي تنب ءامسأ نع-۴

 .اهطاطسف دوُمَعب مورلا نم ةعبس تلتقف سانلا

 يموي يأ نم يردأ ام هللاو :لاق لط و ديلولا نب لاح نع ٤-

 يدهي نا دارا موي نم مأ «ةداهش هيف ينقزري نأ كبك هللا دارأ موي نم رف

 .ةمارك هيف ي
 تعط ا م موي يتيآر دقل :لاق لط 5 ديلولا نب دلاخ نع ٥-

 .ةيئام يل ةحيفص يدي ف تريصو «فايسآ ةعست يدي ي

 و رغ

 رآ «مالغب اهیف رشا هلی ام :لاق هبط  ديلولا نب دلاخ نع -

 .كک هللا ليبس يف ةدراب ةة ةليل نم لإ بحأ «سورع اهيف لإ ىد

 ةلدهب نب مصاع نع راتخملا نب هللا دبع نع ديز نب دام نع -۷

 نب دلاخ رضتحا امل :لاق - لئاو يبأ يف دعب دامح كش مث - لئاو يآ نع

 «يشارف ىلع تومأ نأ الإ يل ردي ملف هلاطَم لعقلا تبلط دقل :لاق «ديلول

 سرم انأو اهب ةليل نم هللا الإ هلإ ال دعب يدنع ىجا ءيش يلمع نم امو

 انا اذإ :لاق مث راقكلا ىلع يخل ىح حبصلا رظتن "يبا ءامسلاو يسر

 .ةدراب :ةرق (۱)

 يرام لث يآ
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 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا | مراکمو لق لقعلا بانک

 .ك هللا ليبس يف ةَّدُع اهولعجاف يسرفو يحالس اورظناف تم

 مهيف اشيح لب هللا لوسر ثعب :لاق «ةيطع نب ناسح نع -۸

 لوسر بس مهنم لحر لبقأ «نيكر شما اوفاص املف ؛دلاخو ةحاور نبا

 ينسف ةنالف يمأو نالف نب نالف انأ :نيملسملا نم لحر لاقف .ل هللا

 داعأف ارغإ الإ كلذ هدزي ملف .هللا لوسر بس نع فك و يم بس

 كّتلحرأل ةثلاثلا تدع نعل :لاقف كلذ لثم لحرلا داعأو «كلذ لثم

 ىقح لحرلا هعبّاف ءاًربدم لحجرلا ىلوف «لحرلا هيلع لمحف داعف .يفيسب

 لاقف .هولتقف نوكر شملا هب طاحأف «هفيسب هبرضف نيك ر شملا فص قرح

 نم ارب لحرلا نإ مث ؟«هلوسرو هللا رضي لجر نم متبجعأ» :ب هللا لوسر

 .'ليحّرلا یًمسب ناک و «ٌمَلسأف «هتحارح

 ل هللا لوسر َحرُخ موی ناک امل :لاق «ریثک يبا نب یحی نع -۹

 :لاقف «مّدقت مغ .كهجو نم "مولكلاب قحأ يهجو :موقلا نم لحجر لاق
 . ؟يعم توملا ديري نم !مَّشح نم !بابشلا رشعم اي

 «هيوبأ هل عمج لَ هللا لوسر نأ ؛ هیبأ نع دعس نب رماع نع -۰ ۔
 :دعسل 5 يبلا لاقف «نيملسملا قرح دق نيك ر شملا نم لحجر ناك :لاق

 .هجرخ نم ىلع فقأ مل «لسرم ثيدح (۱)
 .حرجلاوهو ملكلا عج :مولكلا (۲)

 .هجرخ نم ىلع فقأ م «لسرم ثیدح (۳)
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 قالخألا م راکمو لقعلا باتک
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 هبنح هح تبصأف ‹لصن هيف ف يل مهسب تعزف :لاق .«يمو يأ ّكادف ‹هرا»

 لإ ترظن ىح ي هللا لوسر كحضف «هئروع تفّشكناو «عقوف

 .هذحاو

 نوكر شملا دعص دحأ موي ناك امل :لاق «ردكنملا نب دمحم نع ١-

 مهذدرا لوقي -«!ادعس اي مهنتخا» :دعسل لب هللا لوسر لاقف «دحأ ىلع

 لثم لاقف «داع مث «لاق ؟يدُحَو هللا لوسر اي مهتشحأ فيکو :لاق -

 مهنتحا كب هللا لوسر لوقي :دعس لاق مث «كلذ لشم دعس لاقف «كلذ

 كاف !دعس اي مهنشحا» :لاقف .نلعفأل ةثلاثلا داعأ نعل .لوقأ ام لوقأ انأو

 لتقف مهنم الجر هب تیمرف يتّاتک نم ًامهس تذحأف :لاق .«يمأو يبأ

 تیمر مث «هتلتقف رخآ الجر هب تیمر مث «هفرعأ هتذحخأف يمهسب تیمرف
 هتذحخأف يمهسب تيمرو «هلتقف رخآ تمر مث هنذحأف «هفرعأ يمهسب
 ي هتلمحف «يمدب كرابم مهس اذه :تلقف .مهناكم نم اوطبهف «هفرعأ

 . "دعب كله م «هينب دنع مث «تام تح دعس دنع ناکف .یتنانک

 ةيرس يق دعسو انأ تحرحإ] :لاق هظ ةرم نب رباح نع -۲

 هامرف لْحَرلا زرغ نم ةجراخ لُحَر لخر اذإف «دعس تفتلاف [انمزهناف

 نم لّوأ ناكو «خأ خأ :لاقف « كارش هلاك مدلا ىلإ رظنآ يناكف «مهسب

 .مالسإلا يل مهسب ىمر

 ۱۸۷٩/٤ ملسم هجرخا «حیحص ثیدح (۱)

 ٠٠۹/۲۰: خیراتلا يق رکاسع نبا هوحن جرحا «فیعض هدانسإ (۲)

 ٠٠٠٦/۲۰. قشمد خیرات نم هانکر دتسا طوطخملا يف طقس (۳)
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 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 سيق نب فنحألا هه باطخلا نب رمع تعب :لاق «دمحم نع -۳

 ةببرأ مهشويح اوتر ایل ولا مهتف «ناسارع لبق شیج یلع
 بكر نم لأ ناكو «سانلا عزفف «لوبْطلا مهعم اولَيقأو «شويحج
 :لوقي وهو توصلاوحن ىضم مث «هَدلقتف هفيس ذحأف «فنحألا

 اقدفتوأ ةانقلا بضخ نأ اقح سيئر لک ىلع نإ

 م ءاومزهنا توصلا هئاحصأ دق املف «هّلتقف لبطلا بحاص ىلع لمح غ

 لعفف رحآلا ىلع لمح مث «كلذ لثم لعفف رحآلا "'سوُدركلا ىلع لمح
 ءاج م «هدحو وهو «كلذ لثم لعفف رحآلا ىلع لمح مث كلذ لثم
 ةنيدم اوحتف تح اوضم مث «نولتقي سانلا مهعبتاف «ودعلا مزهنا دقو سالا

 .ذورلا ورم اه لاقي

 لباك نوملسملا ازغ :لاق «رمعم نب هللا ديبع نب هللا ديبع نع ٤-

 لحجر الإ اهيلع موقي ال “ملت ىلإ اوهتناف ةرمس نب نمحرلا دبع مهيلعو
 ‹رمعم نب هللا ديبع نب رمع :اولاقف .اهيلع موقي نم اورظنا :لاقف دحاو

 لمحف «طقسف ةيمر هتباصأ هنإ مث ءاهيلع ماقف .اهيلع ٌرَق :اولاقف «هوعدف

 ماقف هوعدف «نيصحلا نب دابع :اولاقف ؟اهيلع موقي نم :اولاقف «هلهأ ىلإ

 قح ٌرْبَکیو مهلتاقیو هنوُمریو هنولتاقی اولاز ام «طق هلثم انيأر امف ءاهيلع

 .ةبيتك ةبينك اهلعج يأ :هليح دئاقلا سدرك و للا نم ةعطق زودرکلا ۱
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 .ٌدابع لتق هلل اإ :انلق .ةعمسن ملف هئوص دمخ ليللا ضعب يق ناك اذإ

 تناكو «اّوّلوف مهيلع ةَملثلا َمَحتقاو مهيلع دش دق هادو انحبصأ املف
 ناكو :لاق .هّئوص عطقناو حايصلا نف هقلح الحص دق اذإو ءةعزهلا

 ىتح فلا نم اريح اًسراف تيأر ام :لاقف ءاهدهش نسحلا يبأ نب نسحلا

 .نيصحلا نب دابع تيأر

 نب دابع رانلا سمت ال نأ وجرأل نإ :لاق «نسحلا نع ٥-

 ٠ نب دابع نمآاسأب شأادحأ تير ام :لاق «نسحلا نع -۹

 نوملسملا هم ةَملَن ىلع ةليل تابف داّبع امأ ؛مزاح نب هللا دبعو نيصحل ا

 نم مهعنمو حبصأ تح ةليل اهيلع نيك ر شملا نعاطي لباك طئاح يف

 نبا ءاح مت .ليللا لوأ اهيلع ناك يتلا لاحلا ىلعوهو حبصأف «اهّدَس

 ىتح اهيلع مهلتاقف «هنم ايق نسحأ سأبلا يف هلثم لحر ءاجف مزاح

 «هوملُت يذلا طئاحلاو «ةنيدملا طئاح نيب نم مهولتاقف «نوملسملا اهحتتفا

 برضف ‹ةنيدملا لحديل هومّدقف ليف مهعمو «ةنيدملا باب ىلإ مهوُرط ضاف

 برهو «هقالغإ نم مهعنمف بابلا ىلع طقسف «ُةرقعف ليفلا مزاخ نبا

 .اهيلع اوبلغف ةنيدملا نوملسملا لحدو «نوكر شملا

 ءسأبلا لهأ اموي بلهلا ركذ :لاق «يدمحيلا ةمهلح نع -۷

 .حب يأ (۱)
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 قالخألا مراكم ةلاسر قالخال مراكمو لقعلا باتك

 مهنم خيش لاقف .ةلغبلا بحاصو ةيبلكلا نباو شيرق رحأ سانلا ٌدشأ :لاقف

 ةيبلكلا نبا اّمأ :لاقف .تركذ نييذلا ءالؤه فرعن ام :تاتحلا هل لاقي

 ‹ بأف نامألا هيلع اوضرعف «ةعبس يف يقبف هودرفأ «ريبزلا نب بعصمف

 انقل م رمعم نب هللا ديبع نب رمعف شيرق رمحأ امأو .لتقف هرمأ ىلع ىضمو

 ميت ينب نم رامحلا اذهف ةلغبلا بحاص امأو .انع اهدر الإ طق ليخ ناعرُس

 قدزرفلا هل لاقف :لاق .انع اهحجرف الإ طق ةبرك ين نكن مل نيصحلا نب دابع

 ؟ريبزلا نب هللا دبعو مزاح نبا نيأف !لضأ اًخيش مويلاك انيأر ام :بلاغ نبا

 .سنإلا نم ناذه سيلف «سنإلاب ثيدحلا ىرح امنإ !سارف ابا اي :لاقف

 نأ ييحتستل ناعجشلا تناك ام :لاق «بيبح نب سنوي نع -۸

 .نيد ىلع لتاقي ناک و «مزاخ نب هللا دبع نم رف

 اًتبا فسوي نب جاجحلا لأس :لاق «قاحسإ نب دمحم نع -۹

 فيك يردأ ام :لاقف «ريبزلا نب هللا دبع نع يرمضلا ةّيمَأ نبورمعل
 امظع الو مّظع ىلع اًمحل الو محل ىلع ادل َرَأ م ينآ الإ ؛كل هفصأ

 ۰ ٠ .ظ رييزلا نب هللا دبع لثم بلق ىلع
 سانلا كرت :لاق -رمألا دهاش ناك و- يبرع نب ميهاربإ نع - ٠

 لعجف «رذاش ةداسو ىلع دعقف «ةعبس يف يقب تح ريبزلا نب بعصم
 لعف تح ةداسولا ىلع ُدُعقيف «عحري مث هدحو مهفشكيف سانلا ىلع شي
 .اًرارم كلذ
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 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لتعلا باتك

 وهو كلملا دبع هيلإ رظن :لاق «هيبأ نع ماشه نب سابعلا نع ١-

 :لوألا لاق امك هللاو اذه :لاقف «هدحو سانلا ىلع ٌدشي

 ملستسم الو ابره نعممال ۰ هارن ةاَمَكلا ةرك جحدمو

 .اتع برهي الو اتنامأ ىلإ انبيجي ال يذلا اذه

 دحأ هللا قلخ ام :لاق «ناورم نب كلملا دبع نع -۲

 لام ىلع یم مهن لجرل ن «شرق نس يطا اذ
 ناورم نب كلملا دبع لاق :لاق مكحلا نب ةناوع نع -۴

 نم اًناسرف اودعف «بيبش «ريمع :اولاقف ؟برعلا عجشأ ناک نم :هئاسلح

 ةنيكس نيب عج لحر برعلا ُمحشأ :كلملا دبع لاقف .برعلا ناسرف

 «فلأ فلأ باصأف قارعلا يلو «بلك ديس تنب ديمحلا هّمأو ةشئاعو

 هّلبقي نأ بأف «ناّمألا هيلع انضرَعو «قارعلا لأ ةّلذغف «فلأ فلأو

 انهاهو ةرم انهاه روسحجلا عطق نم ال ريبزلا نب بعصم «لتق ىح ىضمو

 .' ؟بعصم لثم شیرق ٌنضاوحوذغت یتم :لاق مث .ةرم

 فسوي نب جاجحلا يأ مع يفقثلا ليقع يبأ نب هللا دبع نع - ٤
 دثرم نب ورمع نب رشب :ةعبرأ برعلا ناسرف :لاق «برعلاب اًلاع ناكو

 نب رخصو «يعوبريلا ثراخلا نب ةبيتعو «ةعيبض نب كلام نب دعس نبا

 )١( ریثک نبال ةيادبلا نم هانححص ءامسألا ضعب يف فيرحت عقو ۸/٠۲٤.

 ۳۹ ۔



 .  قالخألا مراكمو لقعلا بانك
 ت ت

 ينب نم لحجر هل لاقف .ليفطلا نب رماعو «ديرشلا نب ثراحلا نبورمع
 ءةبيتعو اًرخصو ًارشب لتق نم ءالوه نم هللاو سَرْفأ :هدنع ناك دسأ

 ءالؤه ةلتق ناكو هللا دبع تكسف :اهنم َرقعف هتسا ىف اًرماع َنَعطو

 .دسأ ينب نم

 هل بلاط يبأ نب يلع لق :لاق «بّيسملا نب ديعس نع-٥

 ءاج مث «ةحلط يبآ نب ةحلط مهذحأ ؛شيرق ديدانص نم رفن ةعبرأ

 :لاقف ةمطاف ىلإ فيسلاب

 مي الو ديلعرب تسلف ٠ ميمذريغ فيّسلا كاه مطافأ
۶ 

 دمها رصن يف تدهاح دقل يرمعل

 ر £ ٤

gr 

 هتفرُعأ يك رادلا دبع نبا تمم مما

 ميلع داب لاب بر ةاضرمو

 مينو ةنح يف هناوضرو

 ميلُم لكل قاس ىلع تماقو ترش برحلا اذإومسأ اعرما تنکو

 ميلكو ظئاف يذ نسم يدابع هج ضفراو رحم اب هئرداغف

 ليقف «قدنخلا دو دبع نب ورمع مهيلع عطق بازحألا موي ناك الو :لاق

 ل ىلع هيلإ جرخف ءادمح لتقأ قح فرصنأ ال :لاق .فرصنا :هل

 .تلتق الإ ٌدحَأ ینفصن ال :ةبعكلا دنع لوقت كتعم ىنإ !ورمع اي :لاقف

 بأف «هللا لوسر دمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشت نأ ىلإ كوعدأ يئإو
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 قالخألا م راکول لقعلا باتک

 لاق دقو لاق .تفصنأ :لاق .ينررابتف لزنت نأ كوعدأ ينإف :لاق .هيلع

 :كلذ لبق ورمع

 ادنلا نم تححبدققلو

 اجشلا ننجح ذإ تفقوو

 لز م ينإ كاذ كو

 ىتففلا يف ةعاجحشلا نإ

 :بط يلع هباجأف

 انأدقف نللجعتال

 ةر صبوةي وذ

 ميقا نأروحرأل يل

 ىقبي ءاهوف ةبرض نسم
 اربلا ىلإ توعد دقلو

 زرابم نم له مكعمجب ء

 زحاتسملا لطبلا فقول ع
 زهازما وحن اعرستم

 زفارغلا ريح نمدوحجملاو

 زئاف لك ىّجْنَم قدصلاو
 زئانحجلا ةحئان كيلع

 زازا دنعاهرزنتأ

 زرابملا ىلإ بيحب امف ز

رو جرعآ ناک و ہر زکرو هسرف رقمف لزاف
 ت يلع هما 

 و جاج تحاهو

 لوق ےک لع محرر بايب هغیس حسم لع تحجرفناف

 .حيرلا هتروث ام رابغلا نم وه :ليقو «ءرابغلا وهو حاجغلا درفم :ةجاجعلا )١(



 تانک

0 

 قالخألا مراكمو لقعلا

ROE 

1 

qv 
 اذكه ُسراوفلا محتقت اا

 يقظيفح رارفلا ينعني مويلا

 هعنص صلحخأ نيح ٌريَمُع ىدا

 فهر عارقلا سمتلأ تودغف

 ةيلأ دش نيح دبع نبا ىلآ

 يباوث ضنتسي ةديدحلا يفاص

 بارقألا يف ءارّثَبلا عم بضع

 ىقتلاف للهي الو دصي الأ

 الدجتم هتک رت نیح تددصف

 بارض لک نابرطضی نایتف
 يباورو كداكد نیب عڏمباک

 يباوثأ ينرَب رُّطقلا تنك ينأولو هباوثأ نع تففعو
 :ريكب نب سنوي نع حلاص نب نمحرلا دبع يندازو

 ا رس رم )

 'باوصب دمحم بر تدعو هيأر ةهافَس نم ةراجحلا َدََع

 وحن لبقأ ؛اَّرْمَع هه يلع لتق امل :لاق «قاحسإ نب دمحم نع ١-

 هناف ؛هعرد تّبَلس اله :هلظ رمع هل لاقف ‹«للهتي ههحجوو ب هللا لوسر

 نبا اي تییحتساف «هتءّوسب يناقاف هتبرض :لاق ؟هلثم ځد برعلل سیل
 .هبلسا نا يمع

 :لاق «شيرق نم لحر ينڻدح هيبآ نع دمحم نب ماشه نع -۷

 )١( عمحما يف يمثيملا دنع هرظنا قرفم وه لب الوطم اذكه هحرحخ نم ىلع فقأ ۾ ١/٠١۲

 كردتسملا يف مكاحلاو (۳۲/۲ رصتحملا) رازبلاو ۳/٠٤.

 ) )۲ننسلا يف يقهيبلا هجرحخأ ٦/ ۳٠۸خيراتلا يف ركاسع نباو ۸٠/٤۲.
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 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 هتبعوتساف لک اهیف تلیکف 1 و دو دبع نب ورمع ةمجمخج ج تدحجو

 هذ أ تملطصا دق الحر تیر :لاق «ءاجر يأ نع ٨۸-

 يف ىشمأ انأ انيب «كثّدحأ :لاق ؟كباصأ ءىشوأ ةقلحأ ءاذه ام :تلقف
 :لوقيو هلحرب صحفي لحجر اذإ لمحا موي یلتقلا

 ءاور نحو الإ فرصتت ملف اما توما ةَّمْوح اندرا دقل

 ءانَع زاجحلا لهأ انئرصو انمول نم ةلض اًشيرق انعطأ

 :لاق .ينقلو يم ندا :لاق .هللا الإ هلإ ال لق !هللا دبع اي :تلقف :لاق

 يلع بثوف :لاق .ةفوكلا لهأ نم لحجر :تلق ؟تنأ نمم :يل لاقف «تونف
 بلهألا نب ب ريمع نأ اهربخأف كأ تيقل اذإ :لاقو «ىرتام ينذأب عنصف

 .هيف يفل ينذأ نإو تام مث :سابعلا ريغ لاق .نيرت ام يب لعف يبضلا

 باب قلغأ دق طئاح ىلإ اوهتنا نيملسملا نأ ؛نيريس نبا نع -۹

 ينوعفرا :لاقو سرت ىلع كلام نب ءاربلا سلجف «نيك ر شملا نم لاحر هيف

 دقو هوكر دأف «طئاحلا ءارو نم مهحامرب هوعفرف .مهيلإ ينوقلأف مکحامرب

 .ةرشع مهنم لتق
 يف زئارغ ةعاجشلاو ْنبحلا :لاق هلظ باطخلا نب رمع نع ٠-

 .هيبأ نع رقي لحرلا ىقلتو «فرعي ال ْنَمَع لتاقي لجرلا ىقلت «سال

 .لایکم يأ (۱)

 .تلصاٌسا يا
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 هسرف نذُأ كسم هلظ د رمع تيأر :لاق <« «ملسأ نب ڊ ديز نع -۱

 .هيلع دعقي ىقح بشي مث «ىرحألا هنذأ كسعيو «هيدي ىدحاإب

 اج هل لهح يبأ نب ةمركع ملسأ امل :لاق «قاحسإ يبأ نع - ۲

 ليبس نع هب ٌدصأل هم اماقم كرتأ ال !هللا لوسر اي :لاقف لب يبلا لإ

 هللا ليبس نع اهب صال اهُتقفنأ ةقفن الو « هللا ليبس يف هلم تمق الإ هللا

 الاتق لتاق هريغوأ كومريلا موي ناك املف .هللا ليبس يف اهلثم تقفنأ الإ
MW wd wf, a. e e 

 ةبرضو ةيمرو ةنعط نيب نم ةبرض نيعبسو اعضب هب اودخوف «اديدش .

 )١( فنصملا يق ةبيش يبأ نبا هجرحخأ ١/ ۸/۷-۲۴۷خيراتلا يف ركاسع نباو 1٦/٤4١.
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 محرلا ةلص ين

 لک هللا لوسر تعم :لاق ههظ فوع نب نمحرلا دبع نلع-۳
 تققشف محرلا تقلحخ «نهحرلا افآو هللا نأ :لوقي اعتو كرابت هللا نإ» :لوقي

 کت همطق نمو «هتاصرو اهصو نمف !يجتا نم اه

 فوع نب نمحرلا دبع ىلع لحد هنأ + ظراق نب هللا دبع نع - ١

 ل هللا لوسر تعم .محر كّتاصو :نمحرلا دبع هل لاقف «هدوحي هل
 .هوحن رکذف :لوقب

 ةنجش م محرلا» :4لع هللا لوسر لاق :لاق هل دیز نب دیعس نع ۲ ٠٥

 ."*تيلبا هيلع لا ل مرح اهعطق نمف ؛ ن رلا نم
 :ل هللا لوسر لاق :لاق هل يراصنألا رماع نب ديوس نع

 . مالسلاب ولو مکر اور

  EK fيذمرتلا ٠٠١/٤ مكاحلاو ۱۸۷/۲ نابح نباو ٠۷٤١/٤
 ٠ .هتعطق يأ :هّنتب .1۲/۳ ةراتحملا يف ءايضلاوا

 ٠٠٠/۲ ةراتخملا يف ءايضلاو ۱۷١/٤ مكاحلاو ۹۰/١ دمحأ هجرحأ «حيحض ثیدح (۲)

 .ةكبتشم ةبارق يأ :ةنجش

 باهشلا يف يعاضقلاو ٠۹۲/۲ دهرلا ي دانه هجرحآ «هقرط عومجع نسح ثیدح (۳)
 اوبو ءاهلصو يأ همر لب :اولب ۱۷۷۷ :مقر ةحيحصل | ةلسلسلا رظنا ١

 امك ةلّصلا ىلع ةوادّنلا نوقلطي مهو :ريألا نبا لق .ةلاصلاب اهودَت يأ :مکماحرا

 لصحيو ةوادّنلاب طلعو لص عاشر ب اوأر اه مهنأل ؛ةعيطقلا ىلع سبيلا نقط
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 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 ةلصلاو ربلا» :ك هللا لوسر لاق :لاق «ديغس نب ىج نع -۷
 .«رامغعألا ف ةدايزو ايندلا يف ةرامع ؛راّوجلا اخ و

 "نوُرابتيل تيبلا لهأ نإ :لاق «هيبأ نع دمحم نب رفعح نع -۸

 .ةرجفَل مهنإف مهلاومأ كك هللا يمنيف

 «ةنحلا ربلاب "قهّرلل نوجري اوناک :لاق «دیبع نب سنوي نع -۰۹

 .رانلا قوقعلاب هلأتملا ىلع نوفاخيو

 نأ ىرخأ بنذ نم امو» :لاق يي ىبلا نع هل ةركب يأ نع-۰

 محرلا ةعيطق نم ةرخآلا يف هل ٌرخَدَي ام عم ايندلا يف ةبوقعلا هبحاصل هللا لّجعُي

 .يفبلاو

 «ةنارعح اب اًمحح مسقي بب يبلا تيأر :لاق بط ليفطلا يبأ نع ١-
a 1:ةتعضرأ يتلا همأ :اولاق ؟هذه نم :تلقف «هءادر اه طسبف ةأرما تتأف . 

f 

 هنمو «ةعيطقلا ىنعمل سبيلاو لصولا ىنعمل لّبلا اوراعتسا «سبيلاب قرفتلاو يفاجتلا امهنيب
 .ائيش هللا نم مكنع ينغأ الو ايندلا ف مكلصأ يأ .اهالبب اهلبأس اجر مكل نإف :ثيدحلا

 یلعی وبأو ٠۹ دنسملا ف دمحأ هجرحأ «ةشئاع نع الوصوم ءاج ‹لسرم ثیدح (۱)

 ناديزيو «رايدلا نارمعي ؛راوجلا نسحو «قلخلا نسحو «محرلا ةلصو :ظفلب ۸

 .حيحص ثيدح وهو .رامعألا يف

 ٠ .اهلصو يأ :ٌهَمحَر ربو بلا نم اولعافت :اورابت (۲)
 دبعتلاو كسشتلا : :هلألا .ةدبرعلاو ةفحلا .قهرلاو «بذكلا :قهرلا (۳)

e نابح نباو ۷/۱ بدألا يف يراخبلا هحرحأ «حیحص ٹیدح )٤( 

 )٥( دواد وبأو ۱۲۹۰ بدألا ق يراحخبلا هحرحا ٤/ ۳۳۷رازبلاو  ۲٠۹/۷نبا هححصو
 س

۳ - 



 قالخألا راكم ةلاسر قالخألا مرلكمو لقعلا باتك

 دقو ُب يبلا ىلع ةأرما تنذأتسا :لاق ءردكنملا نب دمحم نع - ۲

 هءادر امف طسب مث !یمُا «یّمآ :لاق «هیلع تلحد املف «هّلعَضرأ تناک
 )لع ر +

 تتأ لب يبلا نأ ؛نيسحلا يبأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نع ٠ ١-
 اًبحرم :لاقو ءاه ةطسبف هرهظ نع هءادر عزاف ةعاضرلا نم ةتلاخ

 غ
 یماب

 راب لجر نم ام» :ک هللا لوسر لاق :لاق بڪ سابع نبا نع ٤-

 ةلبقنم ةجَح ةرظنلا كلت هللا بتك الإ ةمحر ةرظن هتدلاو وأ هبذلاو ىلإ رظني
 ربك هللا :لاق ؟ةرم ةئام مويلا ټ رظن نإو !هللا لوسر اي :اولاق .(ةروربم

ٍ ۳ 
 ) "كلذ نم

 دلاولا رظن اذإ» :ي هللا لوسر لاق :لاق فط سابع نبا نع - ٥

 مويلا يف رظن نإو !هللا لوسر ای :لیق .هةمّتس قع دلولل ناک هَّرسف هدلو ىلإ
 ۲کآ هللا» :لاق ؟ةرطن نيتسو ةئ اھالث

€ 
 محا يئ يمشيفا لاق ۸ ةراتحخملا يف ءايضلاو ۷٠۷/۳ مكاحلاو ٤٤/٠١ ن

 لحلا يف يهو ةكم نم بيرق عضوم :ةنارعحجلاب .اوقثو هلاحرو يناربطلا هاور : م41

 .مارحإلا تاقيمو
 )١( تاقبطلا ف دعس نبا هحرحخأ «لسرم ثيدح ٠١٤/١ ةوفصلا رظناو ١/1۲.

 ) )۲ةباصإلا يف ظفاحلا لاق «لضعم هدانسإ ۷/٦. :۷نع ليذلا يف ىسوم وبأ اهركذ
 .ةميلح تحأ ةيدعسلا بيؤذ يبأ تنب ىملس :يهو .دنس ريغب يرفغتسملا

 ) )۳بعشلا يف يقهيبلا هجرحأ «فيعض هدانسإ  ۱۸١/١مجعملا يف يليعامإلاو ۱/٠۲١.

 )٤( عمحملا يف يمثيملا لاق  :۱١۹/۸طسوألاو ۲۳۹/۱۱ ریبکلا ف يناربطلا هاور ۲۸۳/۸
 س
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 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا بانك
EET E TOT TOA 

5 OIE م دفا 

 كرظن» :ه هللا لوسر لاق :لاق داور يآ نرمل ع نع

 مطحن نم لضفأ «كيلإ امهكحضو امهيلإ ككحضو «كيلإ امهرظنو
 . هللا لیبس يف فرا

 ة نإ :هل لاق الحر نأ ؛نسخجلا نع ركذ «ماشه نع -۷

 ىلع اهعم اهُدعقت ةدعقل :لاق .جحلا يف يتدلاو يل تنذأ دقو تججح

 .كّحَح نم لإ بح اهتدئام

 .هّمأ تتام یقتح ححح م هلظ د ةريره ابأ نأ ؛مزاح يبأ نع - 1۸

 .هدعب نم هدلو ءاعدب عفريل دبعلا نإ :لاق «بّيسملا نب ديعس نع -۹

 باطخلا نب رمع ىلإ لحر ءاح :لاق «حلاص نب ةيواعم نع ٠-

 ىلع اهلعجأ اهّتيْطم انأ «ةريبك زوجع يم !نينمؤملا ريمأ اي :لاقف « هيل

 تياوأ ينم يل تناك ام لثم اهتم يلو ءيديب اهيلع يجو «يرهظ
 اهب كلذ لعفت كنإ :لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي مل :لاق .ال :لاق ؟اهركش

 ك هلاوعدت يهو كب كلذ لعفت تناكو ءاهّنيمُي نأ كك هللاوعدت تنأو

 .كرمع ليطي نأ

 نِ ذل حاج اَن صخر  :هيآ نع ةورع نب ماشه نع

 ھن 2

 هاا ءيش نم عنتم ال :لاق « [۲ارسإل] £ ةمح هر

¥ 

 .هرغ هفعضو ناب نيا هقثو نيعأ نب | ماريا هيف نسج هداتماو
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 قالخألا مراكم ةداسر الخلا ماكمو لتعلا بتك

 ءاهنع هللا يضر ةشئاع تعم :لاق «ناوکذ ورمع يبا نع - ۲۲

 ةمألا هذه ین ناك نم ربأ اناك ي يبلا باحصأ نم نالحر :لوقت

 نامعنلا نب ةثراحو نافع نب نامثع :لوقتف ؟امه نم :امم لاقيف .امهمأب

 امأو .تملسأ ذنم يمأ لمأتأ نأ تردق ام :لاق هنإف نامشع امأف ؛ه

 طق امالک اهمهفتسي لو هديب اهمعطيو همأ سأر يلفي ناك هنإف ؛ةثراح

 ؟يمأ تلاق ام :جرخت نأ دعب اهدنع نم لاسي ققح هب رمأت

 تلخد» :5 يبلا لاق :تلاق ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع - ۲۳

 .نامعنلا نب ةئراج :ليقف ؟اذه نم :تلقف نآرقلا ةءارق اهيف تعمسف ةنجلا

 .'(ربلا مكلذك «ربلا مكلذک :لاق

 ةماسأ دمعف ءافلأ ةنيدماب غلبت ةلخنلا تناك :لاق دمحم نغ ٤-

 :لاقف «كلذ يف هل ليقف اهرامج لجأ نم اهعطقف ةلخن ىلإ ديز نبا

 .هتلعف الإ هيلع ردقأ يمأ هبلطت ايندلا نم ءيش سيلو يلع ةتهتشا يمأ نإ

 نب يدع نب رجح ناک :لاق «دیشر نب مرکلا دبع نع ٥-

 ىلع هيلع بلقتیف «هدي ظلغ مهتیف «هدیب هما شارف سملی يدنكلا ربدألا

 .اهعجضأ ءيش هيلع نوکي نأ نما اذإف ؛ هرهظ

 نم ناکو يروثلا يلع نب نايبظ نع قولعذ نب ريسن نع ٦-

 ۲٠٠/۲. سودرفلا يف يمليدلاو ۲۲۹/۲ مکاحلا هجرحُأا «حیحص ثیدح (۱)

 .همحشو لحخنلا تلق :رامجلا (۲)

۳4 



 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 هيلجر ىلع ماقف «ءىش هيلع اهردص ينو همأ تتاب دقل :لاق «سانلا ربا

 نم نامالغ ءاح فعض اذإ ىح دعي نأ هركيو اهظقوي نأ هركي اًسئاق

 ناک نإو ءاهسفن لبق نم تظیقتسا یتح امهیلع ادمتعم لاز امف «هناملغ

 .اهيدي نيب اهَعضي ىتح ةا ةقاط اه اهيقنيف لَمَبلا نم ةجَكسّدلا عايل

 طنب ءاج م ارث رفح راح موی ناک اذف ؛ةکم ىلإ اھب رفاسی ناکو

 سانلا نسحأ نم لاکو .اذه يف يدري يلخدا لاه لاق غ ءءالا هيف بص

 “نآرقلاب اًتوص

 ناك ظ ةريره ابأ نأ ؛لحر ینثدح لاق «سیق نب دواد نع -۲۷
o eس : ت  

 كيلع مالسلا :لوقيف همأ باب ىلع فقو مت هبايت سبل هلزنم نم ادغ اذإ

 ىنع هللا كازج :لوقيف «كلذ لثم هيلع درتف .هتاكربو هللا ةمحرو !هاتّمأ اي

 امك اريح يع هللا كازجف !ًيَّب اي تنأو :لوقتف .اًريغص ينتيبر امك اريح

 .كلذ لثم لاق عجر اذإف «جرخي مث .ةريبك ينئررب

1 

 .ادبوُر ملتو هتوص نم ضفح

 عضي ردكنملا نب دمحم ناك :لاق «ناميلس نب رفعج نع -۹
 ٍ ٍ 3 8 ع ت

 .هيلع كَّمدق يعض :همأال لوقي مث «ضرالاب هدحخ

 ھه ٤
 «ليللا يف ءام هنم رعسم مأ تقّسَتسا :لاق «يعجشألا نع ٠-

 .دلج نم طاسب :عطنلاو .بزعم يسراف ةمزحلا :ةجتسدلا )١(

Fé» - 



 قالخألا مراكم ةلاسر قااخأل مراكمو لضعلا بتك

 نأ هرکو «هدحت الو هبلطتف بهذي نأ هرکو «تمان دقو هب اهءاجف ماقف

 .حبصأ تح هعم ءانإلاو اًمئاق لري ملف «اهظقوي

 ا اصف رف نم جر مق لا ءایع نہ نایغس نع ۱

 رحيل تّلوطف دارأ ام تملعف «ةمئاق يهو دعقي نأ هركف < يلص ةمئاق

 اذإ ةبعكلاب فوطي ه4 رمع امنيب :لاق «ةورع نب ماشه نع -۲

 :لوقي وهو هنأ لمحي لحر

 ةلالعلاو ةردلا ينعضر ةلامحلا يهو يأ لمأ

 هلاعف لو نير له
2 

 .ةدحاو ةعضر الو ءال :4 هاڪ رمع لاقف

 دقو ةبعكلاب فوطي وهو يئر الحر نا ؛ةورع نب ماشه نع -۳

 :لوقي وهو هما لح

 ٌرفنأ ال ترقن باكٌرلا اذإ ركتأال طاف ي

 ُرنكأ يعضرأو تلمح ام

 الجر یأرف «فوطی هظ رمع نبا ناک :لاق ةدرب يا نع - ٤

 :لوقیوهو هم الماح فوطي

 ٌرعذأ م اهباكر ترعذ نإ للا اروع اسف يإ

 رثكأ يلح امو اهلمأ

-"41- 



 قالخألا مراكص ةئاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 ةرفز الو ءال :لاقف ؟رمع نبا ای ءاهتیرج ينارتأ .لوطأ :لاق وأ
2 

 .ةدجأو

 فلط رمع ىلإ ةأرما تءاح :لاق «ديبع نب هللا دبع نع ٥-

 :تلاقف

 ناشلاب نينمؤملا ريمأ ٌربحأ نامحرلا دابع اي قيرطلا اولخ ّ عر م ك

 نالوح عاضرلا لوح لسحلا

 ٠ ءاوح هل يذخفو ءءاعو هل ینطب ناک اذه ینبا نإ :تلاقف «تسلح مث
 .ىّنم ُةَعزتني نأ هوبأ دارأ هريخ كردأو هتعفنم غلب املف «ءاقس هل ييو

 .هريخف بش دق هنأ وه اذإف ؛ رظنف

 اش هلظ رمع نامز مدق :لاق «يراصنألا ةبلعث نب ىجحي نع ١-
 هتأرماب ىن مث ءابوث اهرّيحف همأب ًادبف «لحارملا :هل لاقي «نميلا نم £ ب ۾ 8 م

go “ f,ت غ :  oهينطعأ :هل تلاقف «ةأرملا بوث ٌتَّعْبَقَت مألا نإ مث ءاتسح ابوث تذحأف ع £ . 

 رع فأ م هدع اض رعاو بلع بف ئاب تاب دق ام لاقو باف

 نقف .تدعتسا یتح اهتيضغأ :لاقف «هيلإ لسراف هيلع تدنتساف

 ژ ذحآ وح ياب لاس لجرلااذاهيأاي

 6 ت
 .سفنتلا :ةرفزلا ()

 .هّمضيو هعمج يأ ءيشلا يوحي يذلا ناكلملا مسا :ءاوحلا (۲)
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 قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 لباوقلا برتقا ام اذإ ىح

 لضانت يتلا قاه هئحؤز
 لماجو اتل اوناك دّبَعأ نم

 اهيلع ٌدرلاب هرمأو رمع اتيَع تلمهف

 لع لا لر ءاج :لاق «ىنثملا يبأ نع - ۲۷

 | :لاقف

 كاملا اهيأاي

 جاتحموهو يناتأ

 قفر يي لالا تلاذب

 يئ عا ضرع ىو

 :لاق ؟اذه كنبا لوقي ام :ط ظ يلع لاقف

 هقدصف یرت ام ینبا لاق دق

 فش تنك الاس نضر

 فخر الولو هتم یتسصلا الول

 قالخألا مراكم ةلاسر
1 

 لماح يع هلم ۾ نلعبلا يف
 لطابلا حازو قحلا صحصحو

 لثامألا هل يلام نم تقسو

eوابأ » 

- 
  اقعة تتکكاف

 اقرت ەب تنكامو

 اقفر هتيلوأ لدلقو

 اقح نطعيالو

 هقزري يبر هللاو اضقلا ضقا

- Er 

 ا e هو



 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 ةعنلاب ءازح خيشلل لالا مهفلا هللا نمو يضاقلا عمم دق

 ملظ دقف اذ ريغ الوق لاق نم مدققلا ليضفتب تفلست دقو

 ٌمَكح ام سعيو مكحلا يف راحو

 الحر در هيڪ باطخلا نب رمع نأ ؛ةقثلا نع دانزلا يأ نع -۸

 اميف ناكف «رعشلا يف هّركذيو هيلع يكبي هوبأ ناكو وزغلا ي هيب ىلع
 :لوقي

 انباَخو اقع دق هللا دابع هاجلزف نارحاهم هات

 .اباصأ ام بالك يو ال «لحأ : هڪ رمع لاقف

 ت ٤ و 2 2 ھ مر

 ابارشاه غيستام كماو هادي ةشعرم كابأ تكرت

 ابالك اود اهتاضيب ىلع رح قاس ةمامحلا تعد اذإ

 اباعصلا انَرععابأ هبنججو هيلع اقفش هدمهم صنت

 ركسألا نب ةيمأ ناك :لاق «هيبأ نع ةورع نب ماشه نع -۹

 اهنم هلو ةريبك زوجع ةأرما هلو ريبك ٌحيشوهو مالسإلا كردأ يعدنجملا

 ذإ ؛هدوقي هينب دحأو برعلا مساوم نم مسوم يب يشع وه انيبف «نونب

 :ةيمأ لاقف «هوحأ هقحلو داهجلاب قحلف هنم هدي بذح

Fé - 



 قالخألا مراكم ةباسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 رُخ قاس ةمامحلا تعد اذإ

 هادي ةشعرم كابأ تكرت

 هاجلزف ناملاسم هان

 القف اهقرافي نأ ادارأ

 :لاقو

 ينَيأر ام اذإ ىتح ينتبحاصأ

 هکر ت ناوَح يرهظ یّنَح آو

 ينقع م نأ ماوقألا ثدحُت

 . :لاقو

 ناع امكنع ينإ ةْيمأ نبا اي

 يربك ادهشت الإ ةيم نبا اي

 ابالك اوَعد اهتاضیب ىلع
 بارش اه غيسئام كمأو

 اًباحو اقع هزوجع كرتل
 اباتكلا لبق ول هللا باتك

 بيرق وهو نيصخشلاك صخشلا ىرأ

 ُبيبد لاجرلا ف ییشَمف اًراجش

 بوحتو ينتقراف ذإ نح ىلب

 ناف ٌشعرم نأ ريغ انّعلا امو

 نالدع توملاو امكدقف نإف

 . توغ قیح هارافل ال هاو :لاقف ءامهيلإ لسرأف هلت 4ظ رمع كلذ غلبف

 :اًضيأ ةيمأ لاق ٠-

 ردق ريغب تىلّذع دق لذاعأ

 يذرف يتلذاع تنك ااو

 بالك نم ةنابللا ضقأ مو

 رسيو رسع يف نايتفلا تف

 # م #

 يقالا ام كحبيو نيردت لهو

 قارلل هوت ذإاًاک

 قارففلاب نذآو ادغ ةادغ

 يقالثلا موي ف نكر لا ديدش

Fo 



 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 يقايتشا الو كيلع يقفش الو يدحو تاب ام كيأو الف
 يقانتعاو يرحن تحت كمضو  اًتوتش اذإ كيلسع يناطلإو
 قالفلاب يبق داوس مهل بلق طابت قارفلا قلف ولف

 قاسب ىلإ جيجحلا عفد هل ابر قورافلا ىلع يدعتسأس

 قاف ىلإ نيبّشحألا نطبب هيلع اًدهتحم هللا وعدأو

 يسقاوز اَمِهَماَه نيخيش لإ اًبالك ددري مل قورافلا نإ

 رمع ةفالخ يق ازغ ةيمأ نب بالك نأ ؛ةورع نب ماشه نع ١-

 :لوقي هوبأ ًاشنأف هل

 ابالک اود اهتاضي ىلع رح قاس ةمامحلا تكب اذإ

 بارش اه عيستام كمأو_ هادي ةشعرم كابأ تكرت
 ةر دلاب اب هالع هيلع لحد نأ املف ؛هب ءيجف بتكف طظ رمع كلذ غلبف

 ا ؟كيوبأ نم لضفأ داهحأ ؟كْوبأ نم لضفأ داهحأ :لاقو ابرض

 سيل» :4 هللا لوسر لاق :لاق هظ ورمع نب هللا دبع نع- ١
 LL ... هلص همحر ُةنعَطَق اذإ يذلا لصاولا امنإ ؛لصاولاب يفاكلا

E31بحأ نم) ل هللا لوسر لاق :لاق لف و كلام نب سنأ نع -  

 .«ةمحر لصيأو «هيدلاو ريف ءهقزر يف ديزيو «هرُمُع يف هللا ٌدُمَي نأ

 Yrs“ يراحبلا هحب رخ ‹ حیحص ثیدح .(۱)

 lt) ملسمو ۲ يراحبلا) حيحصلا يف وه :۱۳۸/۸ عمحما يف يمثيما لاق 0
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 قالخألا مراكم ةلاسر قالخلا مراكمو لقعلا باتك

 دعب ةوطحخ نم ام هنأ ٌنملعُت :لاق «رانيد نب ورمع نع - ٤

 .محرلا يذ ىلإ ةوطحخ نم اًرجأ مظعأ ةضيرفلا

 لع الح دق ماب فوطب لجو امتی :لاق «نسحلا نع - ٥
 بيرق هڪ رمع نباو ؟كتيَرَح ينير !همأ اي :لاقف ءاهيلإ هّسأر عفر هقنع

 .ةدحاو ةقلط الو هللاو ءال !مكل يأ :لاقف «هنم

 فل نم ىلإ بح أ ةبارق يف هّحَضَأ مهردل :لاق ءاطع نع - 3

 ؟ىتغلا يف ىلْم ىتبارق ناك نإو !دمحم ابأ اي :تلق :لاق .ةقاف يف اهُعضأ

 .كنم ىتغأ ناك نإو :لاق

 ةبارق يل نإ :دهاجن تلق :لاق «ناورم نب هللا دبع نع -۷

 .ُهلصو «معن :لاق ؟هل هکر تأفا «نيد هيلع يلو اکر شم

 راز نم» :لاق ي يبلا ىلإ ثيدحلا عفر نامعنلا نب دمحم نع -۸

 رب تکو هل رفع رم ةعج لک يف اهدحأ وأ هيدلاو رق

 ب ناکو يل خآ تام :لاق «ةبلع نب داوذ نب محازم نع -۹

 ملعي نأ بحي كابأ نإ !يحأ يأ :هل تلقف «مئانلا ىري اميف هّيأرف «هيبأب

 .حيحصلا لاجر هلاحرو ۲۲۹/۳ دمحأ هاور نیدلاولا رب :الح

 ‹ةريره يبأ ةياور نم الوصوم يورو ۲٠٠/١ بعشلا يف يقهيبلا هجرخأ «لضعم هدانسإ (۱)
 هيفو ٠٠١/۲ ريغصلاو ٠۷١/١ طسوألا يف يناربطلا هاور ١۹/۳١: عمحجا يق يمثيملا لاق
 يف يمليدلاو ٠۲١/١ رداونلا يف ميكحلا كلذك هاورو .فيعض وهو ةيمأ وبأ مركلا دبع

 . ٤۹٥/۳ سودرفلا

FEV 



 قالخألا مراكم ةلاسر قالخأل ا مراكمو لقعلا بانك

 لظو ‹«دوضنم حلطو «دوضخم ردس يف ينا :لاقف .ترص ءيش يأ لإ

 .بوکسم ءامو «دودمم

 :ليقف ءةدامرلا :هل لاقي «ءام ىلع نادره :هل لاقي ءةافولا الحر

 :لاقف .هللا الإ هلإ ال لق !نادره اي

 .دألا مصنلا ىلع بْعش اذ تنك دق

 .دَّمَكعلا ديدش اًنايحأ تنك دق :لاق .هللا الإ هلإ ال لق :ليق

 درت تداک امو یسفن ترَدص دق :لاق .هللا الإ هلإ ال لق :لیق

 ذري ال ارق تقال دق مويلاف :لاق .هللا الإ هلإ ال لق :ليق

 تيتأف :لاق هللا الإ هلإ ال نَه م الحر دهشأ ال هللاو :تلقف «تفح من

 :ليق ؟مب :تلق .ةنحلا لهأ نم هنإف ؛اًادره ذهشا :يل ليقف «يمانم يف

 .هتدلاو هربب

 ام مكباسنأ نم اومّلعت» :لاق لب يبلا نع هه ةريره يبأ نع ١-

 يف ٌةاسْنَم «لاملا يف ٌةاَرعَم «لهألا ين هح محرلا ةلص نإف ؛مكماحرأ هب نوُلصت

 .«رثألا

 .ةموصخلا ديدشلا :ّدّلألاو .ماصخلاو ةنتفلاو رشلا حييهت :بغشلا )١(
 :رثألا . ٠۷۸/٤ مكاخلاو ٠١٠/٤ يذمرتلاو ۳۷٤/۲ دمحأ هجرحأ «حيحص ثيدح (۲)

ًَ 
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 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا,باتك
8 

 لوسر ای :لحر لاق :لاق «یعازخلا هللا دبع نب نا ءنع-

 .'(كدلو رب» :لاق .نادلاو ل سیل :لاق .«كيدلاو» :لاق ؟ربأ نم ! لا

 نأ ٌردحأ هنإف كدلو رب :لاق «يفنحلا هللا دبع يبأ ملسم نع -۴۳

 .هدلو هقع اس نم هناف كري

 هنبا لبقأف «يروثلا نايفس دنع انك :لاق «يعجشألا نع ٤-

 ريغ ةالصلا يف انأو نوعديل هنإو طق هتوفحج ام ؟اذه نورت :لاقف «ديعس

 .هل اهّعطقأف ةب وتكمل

 قح ام :زیریح نبال لیق :لاق «یسوم نب نامیلس نع ٥-
 .تربدأ اذإ عبو «تلبقأ اذإ لبقتست :لاق ؟محرلا

 ىلع ميركل اذه نإ :لاقف «هناكع. 'هطبغف الحر شرعلا لظ ف ىأر كك

 قع ال ناکو «هلضف نم هللا مهاتآ ام ىلع سانلا سجي ال ناک :ثالثب

 .ةميمّلاب شحال و «هيدلاو

 مب يک
 .هلجأ يف هل رخؤي يأ لحألا

 هبیغرت ي هیوجنز نب دی هجرحأ «نافع نب نامثع نع الوصوم ءاحجو «لضعم هداتسإ (۱)
 . ٤٥۹٥۰ :زاکلا بحاص هرکذ

 سيلو هنع لوحتت نأ الو اهلاوز ديرت نأ ريغ نم طوبغملا لاح لثم ىنمتت نأ :ةطّبغلا (۲)

- 6۹ - 



 قالخألا مراكص ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

Zoهدلول دلاولا ةوعد» :ک هلا لوسر لاق :لاق 4 د سنا نع -  

 .'(كلذ لثم هدلاول دلولا ةوعدو «هتمأل يبلا ةوعد لغم

 الو ءهنم امهلصأ الام ياوبأ ىنثروأ ام :لاق «ىعشلا نع -۸

 همظكأ ديدشلا يلا ىلع ربصأ ىنكلو «هب امهلصأ الام امهدعب تدفتسا

 ىلإ ةفرغ لمحي ميثخ نب عيبرلا تيأر :لاق «فيرط نع -۹
 .هتمع تیب

 يل نإ !هللا لوسر اي :لاق الحر نأ ؛هط ةريره يأ نع ٠١-

 لإ نسحأو «نوعطقيو مهلصأو يلع نولو مهنع ٌمْلحأ ةبارق
 نم كعم لازي الو ءللا ميف ل لارت ال لوقت امک تک نإو :لاق .نوئیسيو

 نیش ا

 ا :لاق «لوحکم نع - ۳۹۱

 ٠ معن :اولاق «؟ةرجو تناك مكنمأ» :44 هللا لوسر لاقف «نييرعشألا

 اهتدلاوو اهتدلاولا اهّربب ةنجلا اهلخدأ كي هللا نإف» :لاق !هللا لوسر ای

 ؛ءاضمّرلا يف اهب ةتشت اهنَمحف ءاهّمأو اهوكرتو اهّيَح ىلع ًريغُأ ءةكرشم
 .هج رحت نم ىلع فقأ و «فيعض هداتسإ:(۱)

 .هوجنو ءاملا نم فرغ ام :ةفرعلا-(۲)

 “NAAT لش هج رنا (حيحاص ٹیدحت (۳)

 .رخلا.ةدش :ءاضمرلا (6)

o 



 قالخألا مراكمو لقعلاباتك

 يلجر تلعجو ءاهيلجر تطسبو ءاهرجح يف اهتسلجأ اهامدق تق ۱ اذإف

 ملف اهلج تحار اذإف ؛سمشلا نم اهل اهيلع تتح مث ءاهيلجر ىلع اهّمأ
 نبا لاق (٠ .ةنجلا كلذب ىلاعتو كرابت هللا اهلخدأف ءاهتجت تح كلذك لزق

 :رهسم وبأ لاق .ةرحو نم ربا تتكو ل :لاقيل هنإو تكر ذأ دقلو :رباج

 :ةيلهاحلا يف نييرعشألا نم لحر لاقو
 يدتفغلا ا هيأ هةل الآ

 اهرب يق ةرحوك اونوكو
٤ a 5 

 ضيمرلا اهاوشب اهّمأ تقر

 امّرشلا يف اهت طم تلظف

 ىوقلا يدش ابر يضر

 اه اونوكف قتاصو يذهف

 يتانب علقو ایہ ينب

 يتاصو متيقب ام اوظفحاف

 تاسلا دعب ةماركلا | ولان

 ةالفلا ران ظْيَقلا بأ دقو

 ةادعلا:راذح نم ةيفاح ل

 ةاجنلاب هران نم ر فظقو

 ةاعرلا ةاعر ةايحلا لاوسط

 نم ةأرما نإر :لاق لع هللا لوسر نأ ؛ يناشيجلا ماس يبأ نع ۲١-

 ُهتطعأف اهنبا ىلإ تقلطناف ءاه ٌمأو اهنبا اهعمو حلا ديدش موي يف "اونَعظ كع
elو  Do ss 1R e 

 (اه هللا رفغف «ضرألا نيبو اهنيب اهيذخف ىلع اهَمآ تلعجو ءاهموق نم الجر

 ٥۳ /۸٥. خیراتلا يف ركاسع نبا, جرحا «لسرم هدانسإ (۱)

 .هج رخ, نم ىلع فقُأ ل «لشرم ثیدح (۳)

- 9 



 قالخأألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 هللا دبع عم اسلاج تنك :لاق «يلبحلا نمهحرلا دبع يبأ نع -۳

 نيب اهلمحي همأب فوطي نميلا لهأ نم لحرو ه4 باطخلا نب رمع نبا

 4ظ رمع نبا هاعدف «ضرألاب اهعضو تيبلاب هفاوط ىضق اذإ تح هيفتك

 ينأ تددول :هّللا دبع لاقف .قدلاو يه :لاق ؟كنم ةأرملا هذه ام :لاقف

 هذه الإ ايندلا نم يل سيلو كمأب تفط امك اهب تفطف يمأ تكر دأ

 .نالعنلا

oY _ 



 قالخألا مراكم ةلاسر ا قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 ام لّوأ» :لوقي ي هللا لوسر تعم :لاق هلظ ةريره يبأ نع ٤-

 .«ىلاعت هللا امُهولسف ءةنامألاو ءايحلا ةمألا هذه نم فرب

 هرس نم» :لاق ئ يبلا نأ ؛هلظ دارق يأ نب نمهحرلا دبع نع ٥-

 ءَنمُكئا اذإ هتئامأ ٌدؤيلو «ثّدح اذإ هثيدح قدصيلف ؛هلوسرو هللا ُةَبحُي نأ

 "واج اذإ هراوج نسحیلو

 ءةئامألا مكنيد نم نوُدقفت ام لوا :لاق هلظ هللا دبع نع ٦-

 .مه نيد ال موق ٌنْيلصيلَو ءةالصلا نودقفت ام ٌرحآو

 هيف عفرُت نامز سانلا ىلع يتأي :لاق «رابحألا بعك نع ۷ - 

 هاور ١ فاحتإلا يف يريصوبلا لاق دقف هدانسإ امأ :تلق .نسح ثيدح :يرماعلا لاق )١(

 .لصتم دنسب ۱ ىلعي وبأو «مسی موار هيف دنسب ۲ بلاطظلا) ددسم

 ثيدحلاو .كورتم وهو زارب نب ثعشأ هيفو ىلعي وبأ هاور :۳۲۱/۷ عمحتا يف يمثيها لاق

 بعشلا يق يقهيبلاو ٠١/١ سودرفلا يق يمليدلاو ٠٠١١/١ باهشلا يق يف يعاضقلا هجرحأ

 هعفري تباث نب ديز نع رداونلا يذمرا ميكا هجر ام اهتم ؛دهاوش تیار

 ا ب یکم ر ۲۳۸۲ راسلا ي ارل هور ۳۲٠/۷: عمحلا ق يمشيهلا لاق
 .تاقث هلاحر ةيقبو ةعرز وبأ هفعضو نيعم نبا هقثو

 نب ثراحلا هيف دنسب ةنوميم دئاوف يق ميعن وبا هحرحأ ٠٠١۳/٤: ةباصإلا يف ظفاحلا لاق (۲)

 يف يقهيلا هحرحأو :تلق .رحخآ فضيعض هيف هفلاخ دقو فيعض وهو رفعح يأ

 1 بعشلا

or 



 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقحلا بانك

 ۾ يطعأف لأس نمف ؛ةلأسملا هيف ٌلَسرُقو «ةمهحرلا هيف ٌعَرْلَكو «ةنامألا
 .هل راب

 :لوقي ها باطلا نب رمع ناک :لاق «نایح نب دیزب نع -۸

 لحرلا لك لجرلا نإف ؛- هتالص ينعي - ليللاب لحرلا ةَ مكر ال
 .هديو هناسل نم نوملسملا ملس نمو « همتا نم ىلإ ةنامألا ىدا نم

 نم مکّنبجعت ال !سانلا اهيأ :لاق هلك باطخلا نب رمع نع -۹

 وهف ؛سانلا ضارعأ نع فك و «ةنامألا ىدأ نَّم نكلو «ُهَطْنط لحرلا
 .لحرلا

 نک اذٳ ثالث» :لاق ي٤ يبلا نع كط ورمع نب هللا دبع نع -۰
 يف ةفعو «ةنامأ ظفحو «ثيدحلا قذص :ايندلا نم كتاف ام كرضي مل كيف

 اني نادا نم» :يب هللا لوسر لاق :لاق هلظ ةريره يبأ نع ١-
 a (TY) و ر ہر

 «قراس وهف ؛هبحاصل هيد ۇي هلأ يوني وهو

 و ط

 هللا هبحُي نأ بحأ نم» :44 هللا لوسر لاق :لاق «يرهزلا نع -۲

 . ۱۱۹: مقرب هججرخت مدقت (۱)

 وهو نابأ نب دمحم هيفو ٥۲۷/١( رصتخملا) رازبلا هاوز ۱١١/٤: عمحملا يف يمثيملا لاق (۲)

 لايعلا ةلاسر يق بيهصثنيدج يف اهضعب انركذ ةريثك دهاوش ثيدحلل :تلق .فيعض

 عحارتلف ٤۸۲ :مقرب

otf 



 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لثعلا باتك

 (هراج ذوي الو «هتتامأ دؤيْلف ؛ هیدح قدصیلف ؛هلوسرو كك

 «ةنامألا مكنيد نم نودقفت ام لّوأ :لاق هل دوعسم نبا نع -۳

 .مه نيد ال وق ٌْلصْيَو ةالصلا ىق ام رخآو

 نم كك هللا قلح ام لو :لاق هط ط ورنمع نب هللا دبع نع - ۷٤

 ؛اهقح يف الإ اهعَضت الف كدنع يتنامأ اذه :لاق مث حرف ناسنإلا

 .ةنامأ رصبلاو «ةنامأ عمسلاو ءةنامأ جرفلاف

 لع هللا لوسر لاق :لاق يلط يدعاسلا دعس نب لهس نع - ۷٥

 دق ؛سانلا نم ةلاثح يف تيقب اذإ كب فيك) :ظ د ورمع نب هللا دبعل اًموي

 .«هعباصأ نيب كّبَشو ءاذكه اوراصف اوفلكخاو «مهئانامأو مهدوهع تَجرم

 دولار داو رګ ام غو تفر ا تعا :ل .ملعأ هلوسرو هللا :لاق
(TD ةماعلا َرْمَأ غدو ‹«كسفن ةصاخب كيلعو « هللا نيد يف» 

 ىلع نموا نم» :ل هللا لوسر لاق :لاق ه# هللا دبع نع ٩-
 ص

£ 4 

 ةنبا «نيعلا روحلا نم ةجوز اهب هللا هَجوز اهيدؤُب الأ ىلع داق وهو اهداف ةنامأ
8 

 ۲٣١. :مقرب الوصوم هجيرخت مدقت (۱)

 .۲۸ :مقر ثيدحلا ركنملا نع يهنلاو فورعلاب رمألا ةلاسر يف هجيرخت رظنا (۲)
 اهنمف «ةريثك دهاوش هل نكلو ظفللا اذهب هجرحخ نم ىلع فقأ ملو «فيعض هدانسإ (۳)

 ةنجلا باوبأ يأ نم لخد ناميإلا عم نهب ءاج نم ثالث :ظفلب هعفري رباج ثيدح
 يف يقارعلا لاق 0. ایفخ انيد ىدأ نم ؛ءاش ثيح نيعلا روحلا نم جوزو عاش

 هس

_oo- 



 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 :لاق الإ لل هللا لوسر انبطح ام لق :لاق «هلظ سنأ نع -۷

 “هل هع ال نمل نيد الو «هل ةنامأ ال نمل ناعبإ ال»

 الإ دبع ةنامأ تصقن ام :لاق «هيبأ نع ةورع نب ماشه نع -۸

 هناعإ صقن

 "”ىتغ ةنامألا» :لب هللا لوسر لاق :لاق «نيطبلا ملسم نع -۹

f 

 امك .فيعض دنسب ءاعدلا يفو طسوألا يف يناريطلا هاور ۱۸۲۷/١: ءايحإلا جيرخت

 رکاسع نبا هجرحخا امک ‹فیعض رحآ دنسب كلذك رباح نع ۳۳۲/۳ یلعیوبا هجرح

 جوزتيلف نهنم ةدحاو وأ هيف نك نم ثالث :ظفلب هعفري سابع نبا قيرط نم ۲
 هداتسو ....... كلك هللا ةفاخ اهادأف ةنامأ ىلع نمتئا لجر ؛ءاش ثيح نيعلا رولا نم

 نم هللا هجوز ثالث نم ةدحاو هيف ناك نم :ظفاب ةملس مأ ثيدح نمو .اضيأ فيعض

 ي يمثيملا لاق .....هللا ةفاخ اهادأف ةيهش ةيفخ ةنامأ هدنع تناك نم ؛نيعلا روحلا

 .يهذلا هفعضو قرع نب دمحم نب ميهاربإ هخيش نع يناربطلا هاور /۸ عمجما
 .۲۲۳/۷ ةراتخملا ين ءايضلاو ٤۲۲/١ نابح نياوأ ٠٠/۳ دمحأ هجرحأ «حيحص ثيدح (۱)

 هدانسإو ٤٤/١ باهشلا يف يعاضقلا دنع سنأ نع الوصوم ءاح نكلو «لضعم هدانسإ (۲)
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 قالخألا م راکم ةلاسر i قالخألا م الکول لقعلا باتک

 ريخ نإ» :لاق ل يبلا نع اط ص وړمع نب هللا دبع نع ۰

 مرح لا دنع نارا وخر حاصل مرح ق لا دع باعمال

 راج

AIيقام لح هيلع جرح ةديبع نب دعس نأ ؛شمعألا نع -  

 ىلإ دمعف«ةوريحخأف لأسف.«ريمع نب ةرامع هيلع ٌرمف «ءاهب سبحف «مهرد
 o e £, وا و 8 2 و
 ملو جرجاف اهاطعاف ءاهلجعي مهرد يتئام ىلع هحلاصف هل “بئاکُم

2 

 :ةرامع :اولاق ؟ينرخأ نم :لاق «جرح املف «هّمْلْعي

 'ناکو اررص لمح ةمثيح ناک :لاق «بيسملا نب ءالعلا نع -۲

 ةر هبایث ين هباحصُا نم الحر ىأر اذإف ؛دجسملا يف سلجيف «اًرسوم

 .هاطعأف هل ضَّرتعا

 ام :لوقي قاٌرولا اًرواسم تعم لاق «ةنييع نب نايفس نع -۳

 .ايندلا نم اعيش هعتمأف كك هللا يف كّبحأ ينإ لحرل لوقأل تنك

 .هظفع ل نإ هل سانلا مذ هسفن نع حرطيو هَماَمذ ظفحي نأوه :بحاصلل مما )١(
 ١/١ مکاحلاو ۲ نابح نباو ۰٤ ةيزحخ نبا هجرخأ «حيحص ثيدح (۲)

 .الوق وأ ًالعف ءيشلا ىلع رجألاوهو «ناسنإلا لعجي ام :لعجلا (۳)

 هدأ اذإف (ًاقًرفم) امّجنم هيلإ يدوي لام ىلع هدبع لجرلا بتاكي نأ ةباتكلا :ريثألا نبا لاق (4)

 .قتعلا هيلع هل هالوم بتکیو «هنمت هالومل هسفن ىلع بتكي هنأل ةباتك تیم و .ارُح راص
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 قالخألا مراكمو لقعلا بانك

1 

 كلما دبع نب ديزي تاج :لاق ‹«نمهحرلا دبع نب ورمع نع ٤ - 

 :لاقو «هناوخإ ىلإ اهب ثعبيو اهّرَرصي لعجف «هتلمع نم ةلغ ناورم نبا

 رانيدب هنع لجأو «يناوحإ نم خأل ةنحلا لأسأ نأ كبك هللا نم يحتسأ ينإ

 .مهردوأ

 ملعأ تنکو ل :لاق م «ميهاربإ «مدقتف «مّدقتي نأ بأف «مّدقت :ميهاربإ هل

 امهدحأ مّدقتف نالجرلا بحطصا اذإ :لاق «سايإ يبأ نع ٦-

 .ةبحصلا ءاسأ دقف هبحاص

 قاقز يق هعم تذحأ :لاق «ةحلط نع لوغم نب كلام نع -۷

 .كّثمَدقت ام مويب ينم ربكأ كنأ ملعأ تنكول :ةحلط لاقف

 هبحاص ىلع بحاصلا قح نم :لاق «سيق نب هللا دبع نع -۸

 .هل فقي نأ هّنباد تاب اذإ

 رمعو هللا دبع نب ماس تيأر :لاق «ةلبع يبأ نب ميهاربإ نع -۹

 هرظتناف ءامهدحأ ةباد تلابف «مورلا ضرأ يف ناّرياستي زيزعلا دبع نبا

 .هبحاص

 دمحأ نب ليلخلا عم يشمأ تنك :لاق «رذانم نب دمحم نع ٠-
 ار 2 ر ر ر

 .ءافح لا يق كيساوأ :لاق ؟عنصت ڌ ام :تلقف «هلعن علخف يعسش عطقناف
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 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا بانك

 يشهي كل بحاص عم تنك اذإ :لاق «هللا دبع نب ركب نع < ۲۹۱

 ام اذإو «بحاصب هل تسلف لوب يضقي تح هيلع مفت ملف «لوبب فلق

 .بحاصب هل تسلف هيلع قت ملف «هځلصُ ماقف هعنسش عطقنا

 ةجاحلا يلع نب دمحم ىلإ تْوكش :لاق «ريثك نب نسحلا نع - ۲
 رم م ءاريقف كعطقيو ءاينغ كاعري ٌحأ خألا سب :لاقف «يناوحإ ءافَحو

 تدفن اذإف ؛هذه قفنتسا :لاقف «مهرد ةئامعبس هيف اًسيك جرحأف همالغ
 ع

 نم لحرلا دقف اذإ نسحلا ناك :لاق «مهد نب لضفلا نع -۳

 اًدهاش ناك نإو «هّلايعو هّلهأ لَصَو اًبئاغ ناك نإف ؛هلزام ىتأ هناوحإ

 مهاردلا مهاطعأف رغاصألا نم هدلو ضعب اعد مث «هلاحو هرمأ نع هلأس

 .اذهب نوحرفي نايبصلا نإ !نالف ابأ :لاقو «ممض بهوو

 لحرلا دقف اذإ نسحلا ناك :لاق «ىشرقلا ديلولا نب دابع نع ٤-

 اعد هدنع نم جرح اذإف ؛هلاح نع هلأسو «هيلع ملسف هاتأ هناوخإ نم

 :يلوقف «كتالوم ىلإ اهيعفدا :لاقف «مهارد اهيف ةَرْص اهاطعأف ةمداخلا

 .اهب كديس ىملعُت الو اهيقفنتسا

 قٌروم ناكف «ةديدش ةحجاح انّتسَم :لاق «ةرم نب ليمج نع ٥-

 ريغ يضع مث .مكدنع هذه يل اوكسما :لوقيف «ةّرْصلاب انيتأي يلحعلا

 .اهوقفنأف اهيلإ مثجتح ةحا نإ :لوقيف «دیعب

 _ "0۹ ۔



 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 لست ام يقب ام : ردكنلا نب دمحم ليق :لاق «نایفس نع ٦-

 .ناوحإلا ىلع لاضفإلا :لاق

 :لاق «فرصني نأ دار اذإف ؛اميش معطي الو هراهن رئاس يدنع ميقيو

 .ةريثكلا مهاردلا جاف لاق .هب نوعفتني مهْرمف «ةداسولا تحت يذلا رظنا

 رطفي نامیلس يبا نب دام ناک :لاق «ماطسب نب ب تلصلا نع - ۲4۹۸

 ماسك رطفلا ةليل ناك اذإف ؛ااسنإ نيسخ ناضمر رهش نم ةليل لك يي

 .اًبوث ابو

 ةحلط هل ىدهأف «رفس نم مدق اًديبز نأ ؛بابرلا يبأ نع -۹

 اوث ابو مهاسكو «اولكأف هئاوحخإ اهيلع عمجف «صيبَح لالس

 نسحلا يأ نب نسجلا يقل :لاق «يشاجنلا نب مالس نع ٠-

 ˆ ايإ ةسيلأف هتمامع علح هقرافي نأ دارأ املف «هناوخإ ضعب يرصبلا

 .اهَنمُت قفنتساو اهعبف كّلهأ تيتأ اذإ :لاقو

 هئاوخإ هيلع لحد اذإ نسحلا ناك :لاق «ماحشلا ةلاضف نع ٠١-

 .ريرسلا تحت نم ةلسلا جرحأ :مهضعبل لاق اعرلو «هدنع نوكي ام مهاتأ

 .مكل هئرخدا :لوقيف «بْطُر اهيف اذإف ؛اهجرخيف

 تيب يل مکنم لحجر لک «مکفحتا ام يردأ ام :لاقو انب بحرف نوع نبا

 ۰ -۔



 قالخألا مراكم ةلاسر ٠ قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 « ةدهشپ ءاجف .مکتویب يف هارأ ال ايش مکُمعطأس نکلو «محلو ژبح

 .انمقلیو نیکسلاب عطقي ناکف

 نب نمحرلا دبع .ئلع تلحد ام :لاق «دايز يبأ نب ديزي نع -۴۳

 .ابيط اًماعط ينمعطأو «نسح ثيدحب ينثّدح الإ طق ىليل يأ

 هاوخإ وعدي شايع يبأ نب نابأ ناک :لاق «بذوَش نبا نع 4

 .مهاردلاب مُهَريجُيو «ماعطلا ممن عنصيف
 نم ناورم نب هللا دبع جرح :لاق « يناسغلا ىج نب ىج نع ٥-

 يف نايشمب اهو يدنكلا ةريبه نباو سيق نب ناميلس كردأو ةرخصلا

 «ناميلس بكنَم ىلع هدي عضو ىح ٍاَملَع امف :لاق «سدقملا تيب نحص

 كلمك سيل كلم اًحرفا :لاق مث «ةريبه نبا بكنم ىلع ىرحألا هديو

 اَرختفي نأ ادارأف «نينمؤملا ريمأب اذإف ؛اتفتلاو :لاق .ةدنك الو ناسغ

 يف ناك ام ريح مالسإلا يف ناك ام سيلا ءامكلسر ىلع :لاقف ءامهكلمب
 هعم اّيشم مث :لاق .امككلُم نم ريخ يكلف :لاق .ىلب :الاق ؟ةيلهاحلا

 :لاق رعاشلا نإ :امه لاقف ءامه نذاو لحدف هلزام یتا تح

 ماَمذ قيفرلا نم قيفرلا ىلعف يقفرا اه تلقف ينعرصتل تءاج

 نإف ؛مامذو قح يلع كلذب امكلو امّتيأر ثيح نم ينامتبحص دقو

 نأ اّشيحأ نإو «ةعاسلا ةجاح نم امكل تناك ام اعر نأ امييحأ

 .ناك ام لسعلا :ليقو .هعم نم رصعي مل ماد ام لسعلا :ةدهشلا )١(
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 قالخألا مراكم ةلاسر ۰ قالخُألا مراكمو لقعلا بانك

 :لاق !نينمؤملا ريمأ اي فرصنن :الاق .امّثعف اًمكلّْهَم ىلع اًركذتف افرصنت

 .اهاضق الإ ةحاح هيلإ اعفر امف

 نب ماشه ىلع تلحد :لاق «يلكلا ديلولا نب شربألا نع ٠١-

 !اهنم دب ال !نينمؤملا ريمأ اي :تلقف « ىلع عنتماف ةحجاح ةتلأسف كلما دبع

 ام ىلع الجر ينثت نأ كل فعضأ كاذ :لاق الحر اهيلع اني دق انإف

 ءيش ىلإ يدي دم ينا نظأ تنك ام !نینمؤلا ريم اي :تلق .كدنع سيل

 ينتيأرو ءالهأ كلذل كيأر يأل :تلق ؟لو :لاق علن الإ كلَبق ام

 هل سیلو اَّرمأ قحتسي وحشت د هنأ یر نم رثکأ ام !شربآ ای :لاق .كنم هقحتسم

 نإ هللاو .هركي رخل ليلق تملع ام هلاو كنإ «كل فأ :تلقف لأب

 نإ هللاو «هب تشم انبلإ لصو اذإف ؛ةلأسم دعب الإ ءيشلا كنم بيصأ

 ءيش لق يبارعألا اندجو انكلو «هللاو ال :لاق .طق اًريحخ كنم انبصأ

 هيلع لخدو .يطعي ام يصحي نا لحرلل هركأل ينإ هللاو :تلق .اًركش

 ' ال !عشاجج ابأ اي هم :يل لاقف كلذ يف نحنو كلا دبع نب ديعس هوحأ

 ينيب نامثع يبأب ىضرتأ :ماشه لاقف :لاق .نينمؤملا ريمأل كاذ لقت

 «لجعت ال :تلق ؟عشاج ابا اي لوقت ام :دیعس لاق .معن :تلق ؟كنيبو

 ل مهر يبرق هس ڈوب ااو نأ یب للا وهوا لاو تحس

 اذه عمطي امو ءءافلخلا لبق نم ماظعلا رومألا لا ىَعْذأ ءاًهاَح مُّهُهحْوأو

 «ةفرغ هنم انل فرغ رضحألا رحبلا ىلإ راص اذإ ىقح هيلإ راص اميف ذغموي

 ءيشل دوعأ ال «هللاوف «يل اهرفغا !شربأ اي :ماشه لاقف .بْسَح لاق مث

 .تام یتح ی امركم لاز ام هلاوف :لاق !نامنع ابا ای قَدَص .اًدبا هرکت
-- 



 قالخألا مراكم ةئاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 اذإ روضنم نب رشب ىرأ تنك :لاق «لضفملا نب ناسغ نع -۷

 يب كاذ لعفو :لاق .هباكرب ذحأي تح هعم ماق هناوخإ نم لحرلا هراز

 .اًریثک

 یش مکرپ دعا

 دعب هلهأ يق هاحأ فلخيل لحجرلا ناك نإ :لاق «نسحلا نع --۹

 .رمتعملا نب روصنم لزم اهب يتأي اهلمح دق ةيدَه هعمو ةعمج لك يف

 «تام ىتح كلذ ىلع لري ملف «هللا ءاش ام روصنم توم دعب كلذو :لاق

 .ورمع تام ام دعب كلذ نم وحنب مهدهاعُت تناك هله نأ ينغلبف :لاق

 نم جرخي فرصم نب ةحلط تيأر :لاق «يميتلا ماطسب نع ١-

 ةرامع مأ أي :اولاق ؟ةحلط ءيجج نيأ نم :تلقف < میا يب بص قاقژ

 ةرامع توم دعب كاذو :لاق .ةلصلاو ةوسكلاو ةقفنلاب اهرب ريمع نبا

 .ةيمجعأ ةرامع ٌمأ تناكو :لاق . .ةنس ةرشع عضبب

 هيلع لحدي ناك :تلاق - رفعج يأل ةالوم- یملس نع-۲

 ةليبق :مْيَ )١(

-- 



 قالخألا مراكم ةلاسر ۰ قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 ډړ و ر ٍ و و ه
 بايثلا مهوسكيو «بيطلا مهمعطي ىح هدنع نم نوحرحي الف هئاوحإ

 :لاق !عنصت ڌام ضعب هل لوقأف :تلاق .مهاردلا مه بهو «ةنسحلا

 ؟ناوحإلاو فراعملا دعب ايندلا ف لّمْوُئ ام !ىملس اي :لوقيف

 هو بلا ماعطلا مهمل ءةعج لك هناوحإ نس اًرفن وعدي

 .هلزام نم دجسملا ىلإ نوحوريو «مهرُمَجْيو

 لح را ادعس ابآ اي :نسحلل لجر لاق :لاق ءروصنم نع ۳۱۴

 ؟كعلوأ ع نيو :لاق .هناوحخإ نم اًرفن يل عوعديو اهعنصيف ةاشلا يرتشي

 هؤدبت ؛انالث كيحأ دو كل ىفصي ام نإ :لاق هل رمع نع ٠-

 .سلجا يق هل عسونو «هيلإ هاما بحأب هوعدتو ‹هتيقل اذإ مالسلاب

 ىلع لحرلا دجي نأ ؛ءاقشلا نم ثالث :لاق لف رمع نع ٦-

 ام هّسيلج يذّؤيوأ «هسفن نم فرعي ام هيحأ نم رك ذيوأ « أي اميف هيحأ

 «همدحخأ نأ ديرأ انأو هل رمع نبا تبحص :لاق «دهاحج نع -۷

 :هللا دبع هنبال هل فف صاعلا نب ورمع لاق :لاق «يرهزلا نع -۸

 .ءاحخرلاو ةدشلا يق ءاحإلا قدص :لاق ؟مركلا ام
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 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا بانك

 راجلل مخذتلا

 7 هرو ت ها تط یج ا نموا لوح لازم

Eلاق ىح يدري راب ًادہاف تعرف اذإ ا ا  

 08 هنا -انيأر وأ- انبسح تح راجلاب یصوی 4 هللا لوسر

 لز ا لاق 86 ها لوسر نع ءاهعع لا يضر شاع نما ١

 .(هثرويس هنأ تننظ یتح راجلاب ينیصوي لیربج

 راجلا ةمرح) : هللا لوسر لاق لاق «بيسملا نب ديعس نع ۲

 “هیبآ ةمرحك راجا ىلع

 نمؤي ناك نم» :ٍ هللا لوسر لاق:لاق «هه ةريره يبأ نع -۳

 ْمرکیلف رخآلا مويلاو للاب
 “هراج

 . ۲۰۲/٤ ملسمو ٥ يراخبلا هجرخأ «حيحص ثيدح )١(

 ءاحو .همأ ةمرحك :هدنع نكلو ۲ مقر هيبنتلا يف ثيللا وبأ هجرحأ «لسرم ثيدح (۳)

 رظنا .همد ةمرحك :هدنع نکلو هريره يبأ قيرط نم باوثلا يف خيشلا يأ دنع الوصوم

 .۳۹۹/۳ يرامغلل يواذملا
 )٤( ملسم هحرخا «حیحص ثیدح ١/1۸.
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 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 نمؤي ناك نم» :ب هللا لوسر لاق :لاق هه حيرش يبا نع ٤-

 .(هراج مركيلف رخآلا مويلاو هللاب

 ىتأ الحر نأ ؛مالس نب هللا دبع نب فسوي نب دمحم نع ٥-

 :لاقف «داع مث .«ربصا» :لاق .يراحج يناذآ !هللا لوسراي :لاقف هيي يبلا

 لوسر اي :لاقف «هيلإ داع مث .«ربصا» :لاق .يراح يناذآ ! هللا لوسر اي

 كيلع ىتأ اذإف ؛ةكّسلا يف ةفذفاف كعاتم ىلإ دَّمْعا» :لاق .يراح يناذآ !هللا

 مویلاو هللاب نمؤی ناک نم» :لاق مث .«ةنعللا هيلع قحتف يراج يناذآ :لقف «تآ

 اًريخ لقيلف رحآلا-مويلاو هللاب نمؤي ناك نم «هقيض ْمركيلف رخآلا
 3 '(تکسیلوأ

 كك هللا نإر :للب هللا لوسر لاق :لاق طظ ّرذ يأ نع ١-

 تح هبستحيو «ُهاَذَأ ىلع ربصيف «هيذؤي ءوسلا راجلا هل لجرلا بحي
 ۳ م 9 و

 توم وأ هايج هللا ۀیفکی

 هللا لوسر ىلإ لحر ءاح :لاق «يلبحلا نمحرلا دبع يبأ نع -۷

 ۲۲٤۲۰/۰. يراخبلا هجرحخأ «حیحص ثيدح (۱)

 ةباحصلا ةفرعم يف ميعن وبأو ۲۲٠/١ فنصملا يق ةبيش يأ نبا هحرحأ «فيعض هدانسإ (۲)

 يف نابح نباو ٠٦/١ بدألا يف يراخبلا هجرحخأ دقف «حيخص ثيدحلا نكلو ١

 يراخبلا هحرحأ امك «ةريره يبأ نع ۱۸١/٤ كردتسملا يف مكاحلاو ۲۷۸/۲ حيحصلا

 .ةفيحح يبا نع o¥/۱ بدألا يف

 .۹۸/۲ مکاحلاو ۳٤۸/۹ رازبلاو ۱۷٩/۰ دمحا هجرخا «حیحص ثیدح (۳)
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 «هاذأل ربصاو «هنع كاذأ فكو» ا هللا لوسر لاقف «هّراح هيلإ وکشي
 ۹ رقم تواب یفکف

 :لع هللا لوسر لاق :تااق اع ل سسر ةاهم یا ۸

 يف نذزيو ءرايدلا ًدْرُمْعَي ؛قاحا نسخو ءمحولا ٌةَلصو «راوجلا نْسح»
0. 

 «رامعألا

 :4 هللا لوسر لاق :لاق كط ورمع نب هللا دبع نع - ۹

 "۵ راکم مريخ ق للا دنع نارا ربحا

 :لاق ي هللا لوسر نأ ؛هيبأ نع ةمادق نب كلملا دبع نع ٠-

 تب ينإ هللا لوسر اي :لحر لاقف .«هراج یذآ ٌدحا يعم موق الو اوموق»

 . هبت ال» :لاق .يراح رادح صا ين

 ال ءهللاو :لوقي ةيلهاحلا يف لحجرلا ناك :لاق «نسحلا نع ١-
 .يراج بلک یذوُي

 ناکو رانید نب كلام راح - نح رفا دبع يأ نب دواد نع <-۲

 )١( :مقرب ربصلا ةلاسر يف هجيرخت رظنا ١١١
 .۲۰۸ مقرب هجیرخت مدقت (۲)

 .۲۸۱ مقرب هجیرخت مدقت (۳)

 هاور ۲١١/۳: بيغرتلا يف يرذنملا لاق رمع نبا نبع الوصوم ءاح «ىلسرم ثيدح )٤(
 ٠۸١/۹ طسوألا يف يناربطلا هاور :۱۷۰/۸ عمحا يف يمثيملا لاق .ةراكن هيفو يناربطلا

 :فيعض وهو ينامحلا ديمحلا دبع نب ىج هيفو
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 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 كلام ناکف «فیعض بلک راتید نب كلام ناریج ضعبل ناک لا -ةق

 لحدت تباث نب نانس يبا نب ناسح ناک :لاق «ماشه نع -۳

 َرْنَع اودرطت ال :مه لاق «تدرط اذإف ءيشلا ذحأتف هلزام ىلإ ٌرْنَعلا

 .اهتجاح ذحأت اهوعد «يراحج

 نسحلا ل! ةأرما تءاحج :لاف ‹ طيمشلا نب هللا دیبسع نع £

 عبس :تلاق ؟كنيبو ينيب مک :لاق .كتراح يِ :تلاقف «ةخاحلا وكشت

 ةعبسوأ مهارد ةتس اذإف ؛شارفلا تحت رظنف .رشع :تلاق وأ «رود

 .كْلْهَت اًتذك :لاقو اهايإ اهاطعأف

 نإ !هللا لوسر اي :تلق :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ٠-
٤ e ۰ orااب كنم امهبرقأ ىلإ» :لاق ؟يدهأ امهّيأ ىف «نْيراَح يل 2 £ 8 ». 

 :اهه لاق لي هللا لوسر نأ ؛اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ۳۳

 .«ةٌدوم ٌرُجَي كلذ ناف ؛ائيش هدي يف يعصف «كراج يص كيلع لخد اذإ»

 ٌرطفي نامیلس يبا نب دامه ناک :لاق «ماطسب نب تلصلا نع -۲۷

 اًبوث مهاسك رطفلا ةليل ناك اذإف ؛اًئاسنإ نيسمخ ناضمر رهش يف ةليل لك

 .ةئام ةئام مهاطعأو «اًبوث

 .۷۸۸/۲ يراخبلا هجحرحخأ «حيحص ثيدح )١(

 ٤٠۷/١. سودرفلا ف يمليدلا هجرخأ «فيعض هدانسإ (۲)

- ۴A - 



 قالخألا مراكم ةلاسر نالخأل مراكمو لقعلا باتك

 ىلع ايس اخس ناميلس يأ نب دام ناک :لاق «يئاطلا دواد نع -۸

 .مهاردلاو ريناندلاب اًداوحج «ماعطلا

 نّرُمعي ثالث» :لاق ب يبلا نع اهنع هللا يضر ةشئاع نع-۹

 "قحا نسخو «ماحرألا ةلصو «راوجلا ْنسح ؛رامعألا يف نذزيو رايا

 - :لاق ل هللا لوسر نا ؛هغلب لاله يأ نب ديعس نع -۰

 هل راجو «ناقح هل راجو ‹قوقح ةثالث هل راَجف ؛ةئالث ناريجلا» - هلاق ناک

 مالسإللف ؛ةبارق هنيبو كيب يذلا ملسملا كراج :قوقحلا ةئالثلا وذ كراجف .قح
 مالسإالف ؛ملسملا كراج :نیقحاوذ كراجو .قح راوجللو «قح ةبارقللو «قح

 ؛كنسيد ىلع سيل يذلا كراج :قحلاوذ كراجو .قج راوجللو «قح

 .قح راوجللف

 ناي ال بع ةنجلا لخدي ال»:لاق كبي يبلا نأ ؛هلط سنأ نع ١-

 ٤ "تقناوب هراج

 ۲۸۱ :مقرب هجیرخت قبس (۱)

 رازيلاو فسوي نب نسحلا هاور 1۲۲۷/١: ءايحإلا جيرخت يف يقارسعلا لاق (۲)
 ثيدح نم ۲٠۷/١ ةيلحلا يف ميعن وبأو باوثلا يف خيشلا وبأو ( ۲ رصتخملا)

 :تلق .فیعض امهالکو ورمع نب هللا دبع ثیدح نم ۱۷۱/۰ يدع نبا هاورو «رباح

 نبا ظفاحلا لاق .۸۳/۷ بعشلا يف يقهيبلاو ٠۲١/۲ سودرفلا يف يمليدلا كلذك هاورو

 الو ةلسرمو ةلصتم ىرحأ هوجو نم ثيدحلا اذه يور دقو ۱۳۸/١: عماحلا ف بحر

 .لاقم نم اهلکو لخت
 1/٦ ةراتحملا ق ءايضلاو ٥/١ مكاحلاو 14/۲ لابح نبا هج را ‹ حیح بص ثیدح )۳)

 هى

- ۳۹ 



 نک

 ا

 لجر ةتجلا لخدي ال»:4 هللا لوسر لاق :لاق «به5 سنأ نع -۲

 .«هقئاوب هاج ْنمأي ال

 يتسط بصي نأل :ينرزملا ذئاع لاق :لاق «ديبع نب ءامسأ نع - ۳

 جرحي ال ناكو .نيملسملا قيرط يف بصي نأ نم يلإ بحأ يتلَحَح يف
 ةنحلا لهأ نم هنأ هل يئرف :لاق .ءامسلا ءام الو ءام هراد نم قيرطلا ىلإ

 .نيملسملا نع هاذأ هفكب :ليقف ؟م :لیقف

 حیرش بيزارم تناک :لاق «هيبأ نع ىميتلا نايح يبا نع ٤

 هب يذؤوي نأ ةيهارك هراد ىف هتفَد روس هل تام اذإ ناکو «هراد يف

 . احا

 راج نم مک)» :لع هللا لوسر لاق :لاق «هلط رمع نبا نع ٥-

 . «هقورعم ينعنمو «هټاب يع قلغأ ا اذه لس !بر اي :لوقي هراجب قلعتم

 نبا ليي وهو سابع نبا لاق :لاق «رواسم نب هللا دبع نع ٤٦-

 . ئاج هزاجو بشي يذلاب نمؤملا سيل» :ب هللا لوسر لاق :## ريبرلا

 .هرورشو هلئاوغ يأ :هقئاوب
 .رابک رارزا هل نوکیو بايثلاب رتسي ةبقلاك تيب :ةلجحلا ()
 .رلا :رونسلا .ةحيصفلاب تسيلو بازيملا يف ةغل يهو «بازرملا عمج :بيزارملا (۲)

 0۸/۲ دهزلا يت دانه هجرحخأ امک ۱ بدألا يق يراخبلا هجرخأ «نسح ثیدح (۳)

 .رمع لوق نم ۱٠۸/٤۳ خيراتلا يف ركاسع نباو «رمع نبا ىلع افوقوم
 )٤( بدألا يف يراخبلا هجرحخأ «حيحص ثيدح ٥۲/۱ خیراتلا يف رکاسع نباو ۲٠۱۷/۲۸

 هب
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 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 :لاق «ةيهاتعلا يبأ نع -۷

 لاعبش هراجو عوي اًراح یرت نأ مراكلملاب ةلاهجلا نمو

 .رادلا لبق راج لا :لوقي يبأ ناك :لاق ءامسأ نب ةيريوح نع -۸

 :يلوذلا دوسألا وبأ لاق -۹

 عاب اهتريج ضعب ةهارك صخر ب اراد يرتشي ثي نم الا

 ©°لدنحلا تلمح !يب اي :هنبال نامقل لاق :لاق «نسحلا نع -۰

 .ءوسلا راج نم لقثأ ائيش ذحأ ملف «ليقث لمح لكو ديدحلاو

 رماع نب هللا دبع یرتش ثا :لاق «يورفلا دمحم نب هللا دبع نع 0إ

 اهب عرشيل قوسلا يف ٍ ي يتلا هراد طيعم يأ نب ةبقع نب دلاخ نب زيرك نبا

 مهتيا !مالغ اي :لاق .مهراد ىلع :اولاق ؟نوکبی ءالۇه ام :هلهأل لاقف

 .مه لاملاو راذلا نأ مهملعأو

eاراد صاعلا نب ديعس ىرتشا :لاق «ينانكلا ىح نب دمحم نع -  

 «فلأ ةئاع قيرز ينب نم ىلعلا يبا لآ :مه لاقي ءراصنألا نم موق نم

 ٠ مُّهْلاقأف هولاقتساف اومدنف :لاق .نجسلا مويلا اهيف ىقلا رادلا ىهو
a. 

 عمحلا يف يمثيملا لاق .ه ۲ ةالصلا ردق ميظعت يف يزورملاو  :۱٦۷/۸يناربطلا هاور

  ۲یلعی وبأو ٩۲/۰ .تاقث هلاحرو

 .ةراجخحلا :لدنجلا )١(
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 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

ERO ل 

 .ىرحأ فلا ةئام مهيلإ ثعبو «رادلا لبقف «هوداعتساف اومدن

orطارشأ نم» هللا لوسر لاق :لاق بط ةريره يأ نع  

 لتخت نأو ءداهجلا نم فيسلا ليطعتو «ماحرألا ةعيطقو «رارجلا ءوُس ؛ةعاسلا

 .'«نیدلاب ايندلا

 قوف سيق نب فنحألا دعص :لاق ءورمع نب عاقعقلا نع ٤-

 ريغب يراج ىلع تلحد !ةءوس ةءْوَس :لاقف «هراج ىلع فَّرشأف هتيب

 !اًدبأ تيبلا اذه قوف تدعص ال .نذإ
 م

 يقو ٠۷۸/١. هباشتملا صيحخلت يلات يق بيطخلاو ه/٠٤ سودرفلا يف يمليدلا هجرحأ )١(

 ثيدحللو .اظفاح ناكو كورتم :بيرقتلا يف ظفاحلا هنع لاق «نوراه نب رمع هدانسإ

 «ةرحآلا لمعب ايندلا بلطت يأ :نيدلاب ايندلا لتخت .۳۲۷/۷ عمحا يف اهعحار دهاوش

 .هغوارو هعدح اذإ :هلتح نم
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 نالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا ب باتک

 عئانصلا ةأفاكملا

 لبق ل هللا لوسر ناک :تلاق ءاهنع هلا يضر ةضئاع نع 0

 . هيلع بيو ةيدما

 ءارفع نب ذوعم ينثعب :تلاق «ءارفع نب ذوعم تن عيبرلا نع ١-

 ل ينلا ناک غز عانق نم ربا هيلع بطر نم عانق لڳ يبلا لإ

 ا ی و تمدق دق ةبلح هدنع ناكو ءءانقلا بحبي

E اهبناطعاف 

¢ E EAN لاق: 

 ةيدهلا ناف ؛اوداهک» :لاق ا ىلا نع ط هريره يآ نع ۳0۸

 )١( يراحخبلا هجرحأ «حيحص ثيدح ۳/۲

 هوحنب ٠١۹/۰۱ دمحأو «هل ظفللاو ۲۷٤/۲٤ يناربطلا هاور ۹ عمحملا يف يمثيملا لاق (۲)

 عماجلا يف كلذك يطويسلا هنسحو :تلق .نسح امهدانسإو .اذهب يلحت :لاقف دازو

 هبش علطي ام لوأ شيرلا راغص :بغألا .ماعطلا هيلع لك وي يذلا بطلا :عانقلا .ريغصلا

 .ءاثقلاو جفرعلا ًاضيأ ةبلحلاو .هاضعلا رامن :ةبلحلا . .بغزلا نم ءاثقلا ىلع ام هب

 نع هيبأ نع حابر نب يلع نب ىسوم نع باوصلاو ثيدحلا اذه دانسإ يف طقس عقو دقل (۳)
 دبع هيف :لاق «فيعض هدانسإو ٤/٤ ۲٠ لماكلا يف يدع نبا هجرحأ امك .رماع نب ةبقع

 دهاش هلو ۳٤۹/٤ سودرفلا ف يمليدلا هجرحأ امك .ثيدحلا ركنم وهو دراطع نب هللا

 ٠١١/۲. رداونلا ف ميكحلا هجرحخأ ورمع نب هللا دبع ثيدح نم
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 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مرلكمو لقلا باتك

 “ةاش َنسْرف قش ناك نإو اهتراجب ةراج نرقحت الو ءردصلا َرَحَو بهذ

 ةيدهلا نإف ؛اوداهت» :# هللا لوسر لاق:لاق «لوحکم نع -۹

 .ةميخّسلا بهذ

 .اوضغابتف اوُراَمُت الو ءاوباحت اوداهت :لاق هڪ يلع نع -۰

 هللا لوسر لاق :لاق «فوع نب نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع ١-

 .«بلقلاو رصبلاو عمسلاب ذخأت ةيدهلا نار 0

 :ل هللا لوسر لاق لاق ءاهنع هلا ي ىضر ةشئاع نع -۲

 2 ہکدالوا اورو اورجاهو ءاوبباحت اوداهن)»)

 )١( يذمرتلاو ۲ دمحأ هجحرحأ «فيعض هدانسإ ٤4 يراخبلا جرحأو ۹.۷/۲

 إل تاملسملا ءاسن اي :لاق جب يبلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ۲ ملسمو

 دقحلا :ليقو .هسواسوو هغ يأ :ردصلا رحو .ةاش نسرف ولو اهتراج ةراج نرقحت
 ريعبلا فح وهو محللا ليلق مظع :نسّرف .بضغلا دشأ :ليقو .ةوادعلا ليقو .ظيغلاو

 .ةبادلل رفاحلاك

 باهشلا يف يعاضقلا هجرخأ «كورتم وهو ميكح نب رثوك هدنس ييو «لسرم ثيدح (۲)
 فعضل فيعض دنسب سنأ نع الوصوم ءاحو يوغبلاو نويعلا يف ةبيتق نباو ١

 طسوألا يق يناربطلاو رازبلاو ٦/۲ سودرفلا ق يمليدلا هجرحخأ «حيرش نب ذئاع

 .1۹/۳ صیحلتلا رظنا ۱ ۲

 .هجرحخ نم ىلع فقأ م فيعض وهو «لسرم هدانسإ (۳)

 مو متاح وبأ ىنثملا هيفو ۱۹١/۷ طسوألا يف يناربطلا هاور ٤١١/٤ ١: عمحملا يف يمثيملا لاق )٤(
 ۷۰ ٠/۳ صيحلتلا ين ظفاحلا لاق .مالك مهضعب يقو تاقث هلاحر ةيقبو هجرت نم دحأ
 .رظن هدانسإ يقو
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 باتک قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا

 ت ا

 يٽإ :تلاق لئ يلا جوز اهنع هللا يضر ةملس مأ نع-٣

 «دحأ انلضفي نأ بح ال انإف ؛ةًأفاكم ةيده :ثالث ىلع ةّيدهلا يدهأل

 ديرأ ال كل هللا هجو اهب ديرأ ةيدهو ءًافاك دقف دجي ام رذقب ىدهأ نمو
 يف لاقي نأ بحأ ال يئإف ؛ءاقنا اهب ديرأ ةيدهو «اًروكش الو ءازج اهب

 ريخ الإ

 .فيفطتلا نم ةًافاكملا كرت :لاق «هبنم نب بهو نع ٤-

 نم» ا هللا لوسر لاق :تلاق (اهنع هللا يضر ةشئاع نع ٥-

 نمو «هرکش دقف هرکذ نمف «هرُكذیلف عطتسی ما نمو «هب ئفاکیلف اًذورعم يلوا
 . روژ يبون سباك ناک لت م ام عشت

 ل يبلا ىلع يشاجنلا دو مدق امل :لاق هلظ ةداتق يأ نع ٦-
 اوناك مهنإ» :لاق !هللا لوسر اي كاذ ىفكأ :انلقف «هسفنب مهمدخي ماق

 ."«نيمركُم انباحصأل

 :تلاق ءاهنع هللا يضر ةيعازخلا عاو تنب میکح مأ نع -۷

 اص هيفو ۷/۳ طسوألا يف يناربطلاو ۹٠/١ دمحأ هاور ۱۸١/۸: عمحلا يف يمثيملا لاق )١(

 يق ءايضلا هححصو .تاقث دمحأ لاحر ةيقبو هفعض ىلع قثو دقو رضحألا يبأ نبا

 .ةحلط نب ىسوم ثيدح نم ۳۷/۳ ةراتجملا

 يف ييورقلاو ۹۷/١ خويشلا مجعم ين يواديصلاو ه١/۱۸ بعشلا يف يقهيبلا هجرحأ (۲)
 ديز نب ةحلطو لطاب ثيدح اذه :۳۲۳/۲ للعلا يف متاح وبأ لاق ۲۳۹/۱ نیوزق رابح
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 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مزاكمو لقعلا كتك

 بهذتو ءابحلا فعلصت اهنإف ؛اوداهت» :لوقي 4 هللا لوسر تعم
 .«لئاوقلاب

 ناف ؛اوداهت» 8 لوسر لاق :لاق لڪ د كلام نب سنأ نع -۸

 ق

 ور

 يش هبلعو الإ نا

 ةيده مهدأ نب ميهاربإ ىلإ تيدهأ :لاق « يتوريبلا يلع يبأ نع ٠١-

 :هيلإ هب ثعبو قبلا يف هلعجیف هورف عزف هثفاکپ ءيش هدنع نکي ملف

 تباث ىلإ يدهيملعألا دايز ناك :لاق «ديبع نب سنوي نع -۱

 موق ىلإ يدهيف :لاق ‹«يبضلا ديزي ىلإو يشاقرلا ديزي ىلإو ينانبلا

 هل يدهي لعح نسحلا رهظ اًملف «هتأفاكم ىلع نوُردقي ال نيحاتحم

 .خيشلا اًبعتأ :ملعألا دايز لاقف «نسحلا هل يدهيو

 نب دمحم يدهي ينزملا هللا دبع نب ركب ناك :لاق «ماشه نع -۲

 الو كل يدهي لحرلا اذه :هتيب لهأ دمحم لاقف «هنم لبقيف نيريس

 لاق .افرعي مل نم هيفو ۲٠۲/٠١ ريبكلا يت يناربطلا هاور 1٤۷/٤: عمجبا يق يمثيملا لاق )١(

 .رورشلاو كلاهملا :لئاوقلاب .ديرت يأ :فعضت .بيرغ هدانسإ :رهاط نبا

 رازبلاو ,٠١١/۲ طتسوألا يف ينارطلا هاور 1٤١/٤: عمحجلا يف يمثيملا لاق (۲)
 .دقحلا يأ :ةميخّسلا .فيعض وهو «حيرش نب ذئاع هيفو «هوحنب ٥١۳۳١/١( رصتحملا)

 .بايثلا نم سأرلا هب طغي ام (۳)
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 قالخألا مراكم ةلاسز قالخألا مراكمو لقعلا بانك

 لإ يدهي اذک اذه «هل اًرظن الإ هگفاکا نأ ينعنم ام :دمحم لاق .هئفاكُت

 .دهتجا هيلإ انيدهأ ولف هل یدهي الو

 -بعک نب يدع ينب دحا- هللا دبع نب نمحرلا دبع نع-۳

 لحر هيلإ ماقف دجسملا يق هدحو يشم اًموي صاعلا نب ديعس لبقأ :لاق

 :لاقف «ديعس هيلإ تفتلا «ديعس راد اغلب اًملف «هنيمب نع ىشمف شیرق نم

 لاقف .كّلصوف كدخو يشمت كثيأر «يل ةحاح ال :لاق ؟كّنحاح ام

 :لاق .اًملأ نوثالث :لاق ؟كدنع انل اذ ام :بعك يأ "هناًمرهقل ديعس

 ( .هيلإ اهغفدا
 يبأل تحرحخ :لاق «زيزعلا دبع نب دمحم نب ميهاربإ نع ٤-

 له «ڙکذ :يل لاقف «تلعفف هتيب لهأو هتصاح بتکأ نأ ينرمأف «هئزئاح

 اليم ًامالس يلع مّلسف ينيقل لحجر ىلب :لاق .ال :تلق ؟انلفغأ حا يق
 .ریناند ةرشع هل بتکا .اذکو اذک هّتفص

 بلهملا نب ةنييع وبأ جرح :لاق «يلهملا ةمصلا نب دمحم نع -۵

 نم غرف املف «ءام زوکب يديسألا مكحلا نب ناورم هعبتف موي تاذ

 زوکب كتقح :لاق ؟كتجاح ام :لاق «مئاق لحربوه اذإف ؛تفتلا «هئوضُو

 . بیر ةئامتالثب هل رمأف ! لا ناحبس :لاق .ءام نم

 .ليكولا ىنععب وهو ناسنإلا جئاوحب مئاقلا نزاخحلا :نامرهقلا (۱)

 .مولعم ردق :ضرألاو ماعطلا نم بيرحلا (۲)
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 لئاسلا ءاطعإو دوجلا

 Oy :لاقف

 لع هللا لوسر ىلإ ةأرما تءاح :لاق 4ظ ظ دعس نب لهس نع -۷

 وستم ةلمَشلا يه :اولاق ؟ةدربلا ام نوردت له :لهس لاق .ةَدربب اًموي

 عح يدب هذه تحسن !لا لوسر اي :تلاقف .اهاتيشاح اهيف

 .هرازإل اهنإو انيلع جرخف ءاهيلإ اًجاتح ل هللا لوسر اهذحأف .اهکو سك

 هللا ءاش ام سلحجف .(معن») :لاق .اهینسکا :لاقف «موقلا نم لحر اهّسَجف

 «تنسحأ ام :موقلا لاقف .هيلإ اهب لسرأ مث ءاهاوطف عحر م < ‹«سلجملا يف

 اهتلأس ام «هللاو يِإ :لحرلا لاقف .ًالئاس دري ال هنأ تملع دقو اهایإ هتلاس

 . فک تناکفا :لهس لاق .تومأ موي ينفك نوكتل الإ ج هللا لوسر

z۸لع هللا لوسرب بارعألا تقلع :لاق هظ د معطم نب ریبح نع  

 تفطجف ةميظع ةرجش ىلإ ُهوؤحلأ تح «نينح نع هفرصنم هنولأسي

 هذه ددع ناکول هديب دمحم سفن يذلاوف «يئادر يلع اودُر» :لاقف «هءادر

 . الی الو ءائابج الو ءابوذک ينودجت الو «مکنیب هتمسقل اع هاضعلا

 ۱۸٠١/٤. ملسمو ۲۲٤٤/١ يراخبلا هجرحخأ «حيحص ثيدح (۱)
 ٤۲۹/۱. يراخبلا هجرخلأ «حيحص ثيدح (۲)

 .كوش هل ر جش لك :هاضعلا ٠١٠١۸/۳. يراحخبلا هجرخأ «حيحص ثيدح (۴)
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 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لفعلا باتك

 "هرازإ ىلع ارجن در ايدترم دحسلا باب نسم لسد ذل ل هلا لوس

 عحرف «ةذبح هيلإ هذبح م دربلا عماجعمب ضبقف «هئارو نم يبارعأ هقحل ذإ

 !دمحم ايأ :لاقف « هللا لوسر ىلإ تفتلاف «يبارعألا رحن يف لب هللا لوسر

 يشب هل رمأ من كب هللا لوسر كحضف .كدنع يذلا لاملا نم يل رم

 ثدحتيف انيلإ جرخج لك يبلا ناك :لاق ب ةريره يبأ نع ٠ ۳۸١-

 يبارعأ هقحلف «هلزنم ىلإ ماق مث ثدحتف اموي جرحخف «دجسملا يق انيلإ

 و يبلا قنع ترمحا تح هفلحخ نم هبذجف نشح درب ي يبلا ىلعو

 ءال» :لي يبلا لاقف .كيبأ لام نم الو كلام نم ينلمحت ال كنإف ؛اريعش

 لل يبلاب عنص امو يبارعألا انيأر املف .«يب تعنص امن ينديقت ىتح « هللا دحأو

 .«هناكم حربي م الإ مكنم لجر لك ىلع تمزع» : يبلا لاقو هيلإ انبثو

 «لحر ىلإ يب يبلا راشأو :لاق «ضعب رثأ ف انضعب لبح انأك انيقبف

 كل انكر ت دقو ءاريعش ريعب ىلعو ءارمت ريعب ىلع هل لم حاف «بهذا» :لاقف

(OD ¢ 
 (انب تعنص ام

 ۷٠١/۲. ملسمو ۱۱٤۸/۳ يراخبلا هجرحأ «حیحص ثیدح (۱)

 وهو دوقلا نم :يفديقت ۲۲۷/۶١. ىربكلا يف يئاسنلاو ۲٤۷/٤ دواد وبأ هجرحأ (۲)

 .صاصقلا

 - ۳۷۹ ۔



 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 لبق اوقلطناف ةنيدملا لهأ عزف دقلو .سانلا عجشأ ناكو «سانلا دوا

 ةحلط يبأل سرف ىلع وهو مهقبس دق ب هللا لوسر مهاقلتف «توصلا
 م !وعارت م اوعار م) :لوقي وهو فيسلا هقنع ييو جرس هيلع ام يزرع

 ٩ ذئموي دعب قبس امو ءًاطبُب ناكو -رحبل هنإ وأ- ارحب اندجود :لاق

 ل هللا لوسر اوتأ نزاوه دفو نأ ؛كلط ورمع نب هللا دبع نع -۲

 دقو «ةريشعو اأ اإ !هللا لوسر ای :اولاقف «اوملسأ دقو ةنارعجلاب وهو

 لجر ماقو .كيلع هللا نم انيلع ننماف «كيلع .ىفخي ال ام ءالبلا نم انباصأ

 اوعضْرَأ مه ركب نب دعس ونب ناکو ا« رکب نب دعس ينب دحأ نم مهنم

 لوسر ای :لاقف «درص يباب ینکیو ‹«درص نب ریهز هل لاقي ب هللا لوسر

 َكَنلفَكَي نك ياللا كىضاوحو كتالاخو كتاّمع رئاظحلا يف امتإ !هلل

 ام لثع اتم لزن مث رذنملا نب نامعنلل وأ رمش يبأ نب ثزراحلل انحلم انآ ولو

 .نيلوفكلا ريح تنأو ءانيلع هكدئاعو هفطع انوجر هب تزن

 رانو هوحرن ءرملا كنإف مرک يف هللا لور انيلع نما

 ريغ لاهرهد ين اهل قرم ٌردق اهقاتعإ ةضيب ىلع ْنْما

 زما ءامغلا مهبولق ىلع نزح ىلع اته برحلا انل تقي
 ريح نیح اًملح سانلا حجرا اي اهُرشنت یمن مهكر اد م نإ

 وړو

 ررذ اهخم نم ول كرف ذا اهعضرت تنك دق ةضيب ىلع ننما

 ١) (۱يراخبلا هجرحأ «حیحص ثيدح ۳/ ۱۰٦ملسمو ۱۸۰۲/6
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 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا امركم لقعلارباتک

 هر شعم ااف ام قبتسماو هتماعن تلاش نمک الع ال

 ٌركّدُم مويلا اذه دعب اندنعو ترف نإو ٌءالآ ركشنل اإ

 :اولاق ؟مكلاومأ مأ مكيلإ بحأ مكؤاسنو مكؤانبأ» :ب هللا لوسر لاق

 انؤانبأو انؤاسن انيلع درمل ءانلاومأو انباسحأ نيب انريح!هللا لوسر اي

 اذإو «مكل وهف بلطملا دبع ينبلو يل ناك ام اًمأ» :مه لاقف .انيلإ ًبحأ مهف

 نيملسلا ىلإ هللا لوسرب عفشتسن ايل :اولوقف اوموقف رهظلا سانلل تيلص

 لاسأو كلذ دنع مكيطعأسف ءائاسنو انشابأ يف ل هلا لوسر ىلإ نيماسلابو

 «هب مهرمأ يذلاب اوملكتف اوماق رهظلا لئ هللا لوسر ىلص اًملف . «مکل

 .«مسكل وهف بلطملا دبع ينبلو يل ناك ام اأ : هللا لوسر لاقف

 امو :راصنألا تلاقو .كل وهف هللا لوسر اي ایل تاک امو :نورحاهملا لاق

 .الف ميمت ونبو انأ اما :سباح نبع رقألا لاق .هللا لوسرل وهف انل ناک

 امأ :سادرم ني. سابع لاقو .الف ةرازف ونبو انأ اّمَأ :نصح نب ةييع لاقو

 .هللا لوتسرل وهف اتل ناك ام: :ميلس وتب تلاق .الف ؛ميلس ونبو انآ

 نم اّمأ» :للب هللا لوسر لاقف .ينومشكو :ميلس ينبل سابعلا لوقي :لاق
 يبس لّوُأ نم ضئارف تس ناسنإ لکب هلف ؛ يسا اذه نم هقحب مكنم كس

 مهءاسنو مهءانبأ ساتلا ىلع اودرف «هّببص

 سلدم وهو قاحسإ نبا هيفو ۲۷٠/١ يناربطلا هاور ۱۸۷/١: عمحلا ق يمنيملا لاق (۱)
 دمحأ هاور امك .نسح ۳٤/۸: حتفلا يف ظفاحلا لاق .تانقثهلاجر ةيقبو ةف هنكلو

 .تاقث هيدانسإ دحأ لاجرو دمحأ هاور :يمثيملا لاق ءرعشلا ريغ نم ۲١۸-۲
 8 ٠
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 ةجيدحخ تنب جوز رسا :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع -۳

 لک هللا لوسر فرعف ءاهحوز اهب كفتل ةجيدح ةدالقب تلس رأف «ردب موي

 .ءاهجوز اه اوقلطأو ءاهكدالق اهيلع اوُذر» :لاقف «ةجيدح ةدالق

 . "طق اعيش هديب برض امو .ال :لاقف طق

 ي ةليل لك هاقلي ناك لا ليربح نإ «ناضمر رهش يف نوكي ام دوجأ

 ليربح هيقل اذإف ؛نآرقلا لب هللا لوسر هيلع ضرعي «َخلسني تح ناضمر
ML O f 

 . ةلسرملا حيرلا نم ريخلاب دوجأ ناك لتا

 رهش لحد اذإ ل٤ هللا لوسر ناک :لاق هل سابع نبا نع ٦-

 ناک ل هللا لوسرل هللاو «لئاس لک یطعأو «ریسأ لک قلطأ ناضمر

 .ةّبالا حيرلا نم ريخلاب دوحأ

 ی

 يق نعطم هيف نيدانسإلا دحأ نأ مهوي ديج ريغ عينص اذهو :هلوقب ركانش خيشلا هبقعتو

 .تاقث هلاحر اهالك. دنسملا يف هيدانسإ نأ نيح

 .يهذلا هيلع هقفاوو هححصو ٠٠/۳ مکاحلاو 1۲/۳ دواد وبآو ۲۷۹/۱ دمحأ هحرحآ (۱)

 .۳۷۷ :مقرب هجیرخت مدقت «حیحص ثیدح (۲)

 ۱۸۰۳/٤ ملسمو ٩/١ يراخبلا هجرحخأ «حيحص ثيدح (۳)

 وهو «يلذحلا ركب وبأ هيفو 4١١/١( رصتخملا) رازبلا هاور ٠١١/۳١: عمحما يف يمثيملا لاق )٤(

 ۳۷۷/١. تاقبطلا يف دعس نباو ۳۲۳/۳ لماكلا يف يدع نبا هاورو :تلق .تفيعض
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 اعيش لع هللا لوسر لقس ام قل :لاق هبط كلام نب سنأ نع - ۷

 نح نيب منغب هل رمأف لر هلأسف «هاطعأ الإ مالسإلا ىلع ايندلا نم

 ال ءاطع يطع ل اًدمحم نإف ؛اوملسأ !موق اي :لاقف ءهموق ىلإ عجريف
 ا

 قاغا یش

 رپ نم ةئام سباح نب a لال نم ةئام ةنييع ؛ نيت
 ءهلأسي كي يبلا لإ ءاج الجر نأ ؛ هل باطخلا نب رمع نع -۹-

 .«هنيضق ءيش ينءاج اذاف ؛ٌّيلع عبا نكلو «ءيش يدنع ام» :#ك يبلا لاقف

 .هيلع ٌردقت ال ام هللا كفلك امف هتيطعأ دق !هللا لوسر اي :رمع لاقف

 الو قفنأ !هللا لوسر اي :راصنألا نم لحر لاقف «رمع لوق هيب يبلا هركف
 ههجو يف ٌرشبلا فرعو ب هللا لوسر مّسبتف .الالقإ شرعلا يذ نم فَ
 . (ترمأ اذھب» :لاق مث ءيراصنألا لوقل

 لئاسلل» : هللا لوسر لاق :لاق هه م يلع نب نيسحلا نع 4.

 ۱۸۰٦/٤. ملسم هجر «حیحص ٹیدحن (۱)

 .هللا دبع ثيدح نم ۱۸۰٦/٤ ملسمو ۱۱٤۸/۳ يراخبلا هجرحخأ «حیحص ثیدح:(۳)

 ينينحلا ميهاربإ نب قاحسإ هيفو ۳۹٦/١ رازبلا هاور ۲١٠/٠١: عمحلا ف يمتيملا لاق (۳)
 ۷١/۲ رداونلا يق ميكحلا هحرحأو .ىطخب :لاقو نابح نبا هقثوو روهمجلا هفعض دقو

 ٠۱۸١/١. ةراتخملا يق ءايضلا هخحتصو

 ةعزح نبا هححصو ٠١٤/١١ ىلعي وبأو ٠۲١/۲ دواد وبأو ۲۰١/۱ دمحأ هجرحأ )٤(
 ٠
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  قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 .ةلامحلا يف لأسي لئاسلا ثيدحلا اذه ىنعم :يورحلا

 e ا ةا وھلف یاطعأ م «یاطعآ من یاطعاف «يلإ سالا

 «سانلا دوحأ ب هللا لوسر ناک :لاق هل سابع نبا نع ح۲

 لیربج ناکو و٤ لیربج هاقلی نیح ناضمر يف نوکی ام دوجأ ناکو
 لل هللا لوسرلف ؛ نآرقلا هسراديف ناضمر يلايل نم ةليل لك ف هاقلي اللا

 ۰ ."ةلسرملا حيرلا نم ريغلاب ةوحأ

 ىلع باتكلا ضرعي 4 يبلا ناك :لاق هل سابع نبا نع -۳

 ضرعي يتلا هتليل نم 4 هللا لوسر حبصأ اذإف ؛ناضمر لك اللا ليرد

 .هاطعأ الإ اتيش لاسي ال ءةلسرملا ا س درج وهو حبصأ اهيف

 I الو عجشا

 «سانلا ني ل هللا لوسر ناک :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع - ۳۹۰

 عناق نباو «سابع نبا نع ۹/۱ يدع نبا هجرحأ امك «ةراتحملا يف ءايضلاو ٤
 كلش ال ةلمحجلابو ١١: مقر ددسملا لوقلا يف لاق «دايز نب سامرملا نع ۲٠١/۳ مجعملا يف

 .كلذاوو موق e :ةلامحلا .ملعأ هللاو ةراشإلا ع ومحب ىلإ ارظن هتححص ي

 ۰ . ۱۸۰٦/٤ ملسم هج رح «حیحص ثیدح (۱)

 .۳۸ ۲ :مقرب هجرخ مدقت ‹حیحص ثیدحب (۲)

. 14% n. TT 

 )٤(جدیٹ مقرب هجرت مدقت ‹حیحنص ۲۷۰
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 ' قالخألا مراكم ةلاسر نخل مركمو لضعلا بتك

 . مانس اکاًخض ناک هنا لإ ؛مکلاحر نم الحر ناکو «سانلا مركأو

 .كيلع ينشب الالف نإ !هللا لوسر اي :تلق :لاق 4لظ رمع نع ١-
 امف ةئاملا ىلإ نيرشعلا نيب ام هتيطعأ دق االف نكل «نْيرانيد هيطعأ ينإ» :لاق

 ل لک هللا یبأیو ‹« ل نأ نودیریو ينولأسي» :لاق ؟مهيطعت ملف :تلق .«ينشي

 .ىاخسلا الإ

 نأ الإ نْوَبأير :4ي يبلا لاق :لاق هه يردخلا ديعس يبأ نع -۷

 ."(لخبلا يل ك هللا یبأیو «ينولأسي

 ب يلا يلع :لاق ل يعازخلا ءاوغفلا يبأ نب ةمقلع نع ۸

 ناين ربآ لمحت نايس يأ لإ لالا عقم ةكم عمد الف اب

 بلطنو هدهاجن انإ .ك يبلا ينعي «لَصْوَأٍالو اذه نم ّربأ تيأر ام :لوقي

 . يب اني تالصلاب انيل ثعبي وهو همد

 دعس نباو ۹۸/۲ دهزلا یف دانهو ۱۰۰۸/۳ هدنسم یف قاحسإ هجرخأ «فیعض هداتسإ (۱)
 .۳۸۲/۳ خیراتلا يف رکاسع نباو ۱۹۹/۲ يدع نباو ۳٠/۱. تاقبطلا يت

 .۲۲۲/۱ ءایضلاو ۱۰۹/۱ مکاحلاو ۲۲۳/۸ نابح نبا هجرحخا «حیحص ثیدح (۲)
 هوحنب ٤۳٤/١ رازبلاو ٤۹۰/۲ ىلعي وبأو ٤/٤ دمحأ هاور :۹ ٤/۳ عمحلا يف يمثيما لاق

 .رخآ ظفلب ۷۱۸/۲ ملسم هجرخأا :تلق .حیحصلا لاجر دمحأ لاجرو

 .هلبق يذلا رظنا «حيحص ثيدح (۳)
 ريسلا يف يبهذلا هبسنو ۳۲٠/٠١ خيراتلا يف ركاسع نبا هجرحأ «فيعض هدانسإ )٤(

 .يوغبلاو ةبش نب رمع ىلإ ٠١۸/٤ ةباصإلا يف ظفاحلا:هبسنو ديم نب دبع ىلإ ۳
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 ةن مهتباصأ اًشيرق نأ ؛ريبزلا نب هللا دبع نب تباث نع -۹

 :لاقف «بهذ نم یون لمحب نایفس يأ لإ لک هللا لوسر ثعبف «ةديدش

 ةلص الإ دمحم ىبأ :لاق «نايفس يبأ ىلع مدق املف «كموق يف همسقا»

 . "هيلع اوناك ام ٌدشأ مهو مهيلإ هب ثعب :بعصم لاق .محرلا

 ماجحلا ىطعأو «محجتحا لي يبلا نأ ؛هلظ سابع نبا نع - ٠
 اًرانید 7

 اودر» , :لاقف «ةرحشب و لمف لتلعب اما نم :لاق «ةمسق

 . (هتمسقل لام امهنیب ام ناک ول ؛يلخُب نوفاخت «يبو يلع

 اولأس راصنألا نم اسان نأ ؛ههظ يردخلا ديعس يبأ نع - ۲

 نلف يدنع نوکی ام» :لاق مث < «مهاطعأف هولأس غ «مهاطعأف ل هللا لوسر

 .«کنع هر

 .فافحجلاو طحقلا :ةنسلا )١(

 .ظفللا اذهب هجرحخ نم ىلع فقأ ملو «فيعض هدانسإو لسرم ثيدح (۲)

 ىطعأو مجتحا :اهدنعو ٠۷۳٠/١ ملسمو ۷۹٦٩/۲ يراحبلا هجحرحأ «حيحص ثیدح (۳)

 يف يزملاو ۳۳۷/١١ ريبكلا يب يناربطلا هجرحأ فنصملا ثيدح ظفلو .هرجأ ماجحلا

 تلمع دقو الإ ي يبلا نع اثيدح تبتك ام :دمحأ مامإلا لاق ٤۸٠/۲١ لامكلا بيذهت
 ارانيد ماجحلا تيطعأف ارانيد ةبيط ابأ ىطعأو مجتحا ل يبلا نأ :ثيدحلا يب رم ىتح هب
 ٠٤١٤/١. ٠ي وارلا قالحأل عماحلا .تمحجتحا یقح

 )٤( يراخبلا هحرحأ «حيحص ثيدح ٠١۳۸/۳.

 )٥( يراخبلا هحرحأ «حیحص ثیدح ۲/٥۳٤ ملسمو ۷۲۹/۲
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 قالخألا مراكم ةلاسز قالخألا | مراكمو لقعلا باتک

 لع هللا لوسر ىتأ الاس نأ ؛هيبأ نع دمحم نب رفعح نع - ۳
 لاق ؟«فَلَس هدنع نم» :لا هللا لوسر لاقف .ينطعأ !هللا لوسر اي :لاقف
 جاتحا يراصنألا نإ مث .«قّسْوَأ ةعبرأ هطعأ» :لاق .يدنع :راصنألا نم لحجر

 نإ نوکی» :ٍ هللا لوسر لاقف «هاتأ هیلإ جاتحا املک «اًرارم عحرف هفلس ىلإ

 لاق ؟«ًىفلَس هدنع نم» :ل هللا لوسر لاق «ةثلاثلا يق ناك املف «هللا ءاش

 :لحرلا لاقف .«قّسْوأ ةينامث هطعأ» :لاق .تئش ام :لاق ؟«مك»:لاق .انأ :لحر

 ©اًضيأ ةعبرأو» :كب هللا لوسر لاقف :قسوأ ةعبرأ يل امنإ

 ءاَمْيشلاب يها امل :لاق «يدعسلا ديبع نب ديزي ةزجو يبأ نع - ٤ ٤٠

 لوسر ىلإ ةعاضرلا نم لي هللا لوسر تحأ ىّرعلا دبع نب ثراحلا تنب
 :تلاق ؟«كلذ ٌةمالع امف» :لاق .كُيحأ ي !هللا لوسر اي :تلاق لب هلا

 لع هللا لوسر فرعف :لاق .ككّروم انأو يرهظ يف اًهينتضضع ةّضَع

 نإ» :لاقو اهرّيحخو هيلع اهسلحأف .«انه اه» :لاق .هءادر امه طسبف ةمالعلا

 :تلاق .«كموق ىلإ يعجرتو كعتمأ نأ تببحأ نإو ءةمّركُم ةبحُم يدنعف تببحأ

 .اهموق ىلإ اهذرو ئ هللا لوسر اهعتمف .يموق ىلإ يندرتو ينعتم لب
 «لوحكم :هل لاقي «هل اًمالغ اهاطعأ هنأ ركب نب دعس ونب تمعزف

 . "دعب ةيقب اهلك نم مهيف لزي ملف «رحآلا اهدحأ تحجوزف «ةيراجو

 اعاص نوتس وهو قسرا عج :قسوآ .هجرخ نم ىلع فقأ ملو «لسرم هدانسإ )١(
 5 يبلا عاصب

 .۷۳۳/۷ ةباصإلا رظناو ٠۷١/۲ خيراتلا يف يربطلاو قاحسإ نبا هحرحأ «لسرم ه هدانسإ (۲)
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 قالخألا مراكم ةلاسر قالك مراكمو لقا فتك

 بهو نب دوسأ نذأتسا :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع - ٠٠

 !لاخ ای سلجا» :لاقف «هءادر ل هللا لوسر هل طسبف لی هللا لوسر ىلع

 :الإ همم اب هوعدي ل هللا لوسر تعمس امو :تلاق .«دلاو لاخلا نإف

 وپ 5 لرز تاسما امرا کیا

 ةقان ىلع لي هللا لوسر بنج ىلإ ٌريسأل هللاو يّإ :لاق انين هعم دهش نمم
 عقيو ءب هللا لوسر ةقان يتقان تمحز ذإ ؛ةظياغ يل لعت يلحر يقو «يل

 يمدق "عرقف :لاق .ةعجوأف ب هللا لوسر قاس ىلع يلعن فرح

 اذإ دغلا نم ناك املف .تفرصناف :لاق .«ينع رُخأف ينتج وأ :لاقو «طوسلاب

 لخر نم تبصأ تنك ال هللو انه :تلق :لاق .یستاب هک هلا لوسر

 تنك دق كنإ» :يل لاقف .معقوتأ انأو هتشجف :لاق .سمألاب ج هللا لوسر

 كشوعدف «طوسلاب كَمدق تعرقف «ينكغجوأف كلعتب سمأ يلجر تبصأ

 ٠ نبرض يتلا ةبرّضلاب ةجعن نينام ب هللا لوسر يناطعأف :لاق .«كضوعأل

 )١( فشكلا يف ينولجعلاو <۲۹ مقر دصاقملا يف يواخسلا هلاق فيعض هدانسإ ١/٤٤۸

 حرجا يف متاح يأ نبا دنع ءاجو :تلق .نيهاش نبال هابسنو ١/ ۳۷۸بهو نب ريمع هنأ
 ةباصإلا يف ظفاحلا لاق .فيعض-هدنسو «دوسألا سيلو ٤/ :۷۲۹تعقو ةصقلا لعلو

 لعلف امهتوبث ريدقت ىلعو :يواخبسلا لاق .ملعأ هللاو/اذه ريمع هيحألو بهو نب دوسأللا

 ..ملعأ هللاو ربع هيحأو دوسألا نم لكل تعقو ةصقلا
 .برض يأ (۲)

 ۱۷١/۲: خيراتلا يف يربطلا هحرحخأ «عطقنم هداتسإ (۳)
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 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقحلا بانك

 :نزاوه دفول ل هللا لوسر لاق :لاق « قاحسإ نب دمحم نع ۷

 هللا لوسر لاقف .فيقث عم فئاطلاب وه :اولاق (؟فوع نب كلام لعف ام»

 نم ةئام هثيطعأو «هّلامو هّلهأ هيلإ تددر السم يناتأ نإ هنأ الام وريح ر:

 ل هللا لوسرب قحلف «فئاطلا نم جرخف «كلذب كلام يتأف .«لبإلا

 ‹لبإلا نم ةئام هاطعأو «هّلامو هلهأ هيلع رف «ةكع وأ ةنارعجلاب کا

 :فوع نب كلام لاقف .همالسإ نسحف ملسأو

 ۰ دمحم لم مهلك سانلا يف #احاوب تعم الو تيأر نإ ام
 دغ يف امت كربخي اشت قمو يدا اذإ ليزجلل ىطعأو ىفّوأ

 دهم لک برضو ينرسشملاب ٠٠٠ اهؤانبأ تدرع ةبيتكلا اذإو

 د صرم ين ردا ةءابملا طسو هلابشأ ىلع ثيل هئأكف

 «ةحاح هئولأسي هي يبلا اوتأ اًموق نأ ؛راسي نب ءاطع نع -۸

 قحال قحلف «لحديل ماق ءيش هدنع نکی ملو مهب ًسحأو مهآر املف
 هءاج دقو هوتا دعب ناك املف ي يبلا لحدف «هقّشف هبوثب قلعتف مهنم

 يج نم لحا يف انلعجا !هللا لوسر اي :اولاق .مه رمأف هولأسف ءيش

 . کنم يترفب وه» :لاق .كبوث

 نباو ٠۷٤/۲ خيراتلا ق يربطلاو ٠۲/٠۹ ريبكلا ق يناربطلا هجرحخأ «لضعم هداتسإ )١(

 . ٤۸۱/٩-٤۸٥ خیراتلا ین رکاسع

 .هجرحخ نم ىلع فقأ ملو ‹لسرم هدانسإ (۲)
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 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 مهآر املف ءاوؤاح ةيدابلا نم اًرفن نأ ؛راسي نب ءاطع نع -۹

 ءيش هدنع نكي ملو لحديل مُهرَذاب دجسملا باب نم اوعلط دق ئ يبلا

 اولاقف ءاوتأف «مهاطعأف ءيش 4 يبلا ىلإ ءاج مث «هذبجف مهضعب هقحلف

 .«مکنم ينرفب يه» :لاق .ام صتقا :هل

 :تلاق ك يبلا ىلإ اهتبا ةأرما تلسرأ :لاق «لاهنملا نع ٠-

 كل لاق ناف ؛ينسكا :كل لوقت يمأ نإ :هل لقو «مالسل هرقأف «هتیا
 :لاقف «هاتأف .كّصيمق ينسكا :كل لوقت  اهنِإ :هل لقف «ءيش انيتأي یتح

 هصيمق عزف . .كصيمق نسكا :كل لوقت 7 اهنإ :هل لاقف «ءيش انيتأي یتح»

 لو كوثع ىلإ هلو دي لج الو > :لاعت هل لزنأف «هيلإ هعفدف

 تو ور

 را 4 طسَبلآ لک اظ

 هتيتأ مث «ينعنمف هلأسأ هل ركب ابأ تيتأ :لاق 4 رباح نع -۱

 ءاد يأو :لاقف .يلع لخبت نأ امإو «ينيطعت نأ اّمإ :تلقف ينعنمف هلأسأ

 يل دعف ءافلأ كيطعأ نأ ديرأ انأو الإ ىنلأست ةرم نم ام ؟لخبلا نم رش

 .فالآ ةئال

 وهو لالبب هل د ركب وبا رم :لاق «هيبأ نع ةورع نب ماشه نع -۲

 :فلح نب ةيمأل ركبوبأ لاقف «حمج ينب یف رکب يبا راد تناکو «بذعی

 دوعسم نبا نع الوصوم يورو «۲۳۲۷/۷ هریسفت ي متاح يأ نبا هحرحأ «لضعم هدانسإ (۱)

 .ملعأ هللاو «ريرج نبا ريسفت يق هدحأ ملو «ردلا ق يطويسلا هلاق «ريرحج نبا هحرحأ

 - ۳۰ ۔



 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا بانك

 لاقف .ةذقنأف هّئدسفأ تنأ :لاق ؟یتم تح نيكسملا اذه يف هللا يس الأ

 .هب هگکیطعأ كنيد ىلع ىوقأو هنم دلجأ دوسأ الغ يدنع «ًلعفأ :رکب وب

 الالب ذخأو «كلذ همالغ هلظ ركبوبأ ةإطعأف .كل وه :لاق .تلبق :لاق

 «باقر تنس ةكم نم رجاهي نأ لبق مالسإلا ىلع هعم قتعأ من «هقتعأف

 ةنوعم رشب موي لتقو اًدُحأو اردني دهلش ةريهف نب رماع :مهعباس لالب

 لًمؤم ينب نم ةيراجو ءاهتنباو «ةيدهنلاو «ةرينزو «سيبع مأو «اديهش

 ٣ ..بعک نب يدع ينب نم يح

 وبا لاق ناما ییا یم میرا نی لا دبع ن راع نع ۲

 ٠٠ ذإ كئآولف ءافاعض اًباقر تع كارأ ينإ أ !ًب اي :ههظ ركب يبأ هنبال ةفاحق

 :لاق .كنود نوموقيو كنوعنمي ءادلح الاجر تقتعأ تلعف ام تلعف

 تلزن ام «ثدحتيف :لاق .ديرأ ام ٌديرأ امنإ !هَبَأ اي :هلط ركبوبأ لاقف

 َقّدصَو @ ىَمَتاَو ىطعأ نم امأف» :هيبأل لاق اميفو هيف الإ تايآلا ءالؤه

 .ةروسلا رخآ ىلإ [-ء:سإ 4 © ىَتْسْحلاب

 هه رمع نيبو هنيب الجر نا تب :لاق «نيريس نب دمحم نع ٤-
 نالف !نينمؤملا ريمأ اي :ليقف «هيف ملكف «هجرحخأو 0 رف هلأس ةبارق

 نإ يترذعم امف كك هللا لام نم ينلأس هنإ :لاق .هتجرحأو هت ربزف كلأس

 .ءايوقأ يأ (۱)

 .هعتمو هرحجز يأ (۲)

 ۳۹۱ ۔



 قالخألا مراكم ةلاسر ۰ قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 .فالآ ة ةرشعب هيلإ لسرأف ؟يلام نم ينلأس الولف ءاتئاخ اکلم هيل

 نب نامثع ِءاج :لاق ةرمس نب نح رلا دبع ىلوم ريثك نع ٠-

 اهّبصف «ةرسَعلا شيح ل يبلا رهج < نیح هبوث يق رانيد فلأب هو نافع

 لعف ام نافع نبا رض ام» :لوقيو اهي لب يبلا لعجف كب يبلا رح يف
 7 رارم كلذ ددری (اذه دعب

 ل هللا لوسر تدهش :لاق هه بابحخ نب نمحرلا دبع نع ١-
 ! هللا لوسر ای :لاقف هبط ا نافع نب نامثع ماقف «ةرسعلا شيج ىلع ثحو

 لع هللا لوسر ضح م .هللا ليبس يف "اھباتقأو اهسالخأب ريعب ةئام يلع

 اهسالحأب ريعب ةئام هللا لوسر اي يلع :لاقف «نامثع ماقف شيجلا ىلع

 نامثع ماقف شيحلا ىلع ل هللا لوسر ضح مث .هللا ليبس يف اهباَكقأو

 لاق .هللا ليبس يت اهباتقأو اهسالحأب ريعب ةئام هللا لوسر اي يلع :لاقف

 ىلع ام» :لوقيوهو ربنملا ىلعوهو كب هللا لوسر تيأر انأو :نمحرلا دبع
 ."«مويلا دعب وأ - هله دعب لمع ام نامثع

 حيحص ثيدح :لاقو «ةرمس نب نمحرلا دبع نع ٠٠١/۳ مکاحلا هلصو «لسرم ثيدح (۱)
 .حيحص :يهذلا لاقو .هاجرخج ملو دانسإلا

 «مانسلا ردق ىلع ريغص لحر :بتقلاو .بتقلا تحت ريعبلا رهظ يلي يذلا ءاسكلا :سأحلا (۲)

 .ريعبلا ريغل فاكإلاك وهو

 :يذمرتلا لاقو ۹۸/٦ طسوألا يف يناربطلاو 10/ يذمرتلاو ۷٥/٤ دمحأ هجرحخا (۳)

 . بیرغ ثیدح

 - "4۲ -۔



 قالخألا مراكم ةلاسر قدلخألا مراكمو لقعلا باتك

 نامثع يالوم عم تحرح :لاق «هيبأ نع لئان نب نامثع نع - ۷

 هلحَر ریعب دار ٌريعب موقلا لكو :لاق .ةجحوأ ةرمع يف اهرفاس ةرفس يت

 رعب ىلع ناک و هداز هيلع ریعب ىلع تنک ينإف ؛نامشع نم ناک ام الإ

 لزنأل تنك ام هللاو ينإ :لاق مث «مهأسف لئاس مهءاجف :لاق .هلحر هيلع

 «نامثع يناعدف .مكنم افورعم يب اوعنصي نأ وأ موقب هذه يتحاح

 للك هللا لمحتساو «ينفدرأو هفلخ يل ًاطوو «هلحر ريعب ىلع دازلا لّوحف

 .لئاسلا ىلإ ًريعبلا عفدو

 ىلع نافع نب ر اک ناق ارا نہ یسوع نع ۸

 ع كل دنع اب هلل م لاق ها ك ا
 توو

 .كتورم

 :اولاق ؟درجأ لالا يأ اقف لماک ی . لاوحأ ىلع رف «فلأ ةئامتسس

 .ناهبصإ لام نم ينوطعا :لاق .ناهبصإ لام

 لعو تام موب تام دقلو «فلأ ةا هلع تغلب یتح هه د بلاط ي

 هیتأت ناک :لاق ؟نيدلا اذه هيلع ناک نيآ نم :تلقف .ًانْيَد الأ نوعبس

Ar 



 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 .مهيطعيف ابيصن ءيفلا يف مه ىريال نمم هفراعمو هراهصأ نم “" هتماح

 «هنع یضق تح هلام ې يشاوح نم ذحأو عاب هلظ هڪ يلع نب نسحلا ماق املف

 ا نیسحلا ناک من .كله ىتح ةمسن نيسم ماع لك هنع قتعي ناک من

 :هل ليقف ةنيدملاب لحرب عطق :لاق «ءامسأ نب ةيريوح نع-١

 هعم ماقف «هتجاح هل ركذف دجسملا يق وهو هاتأف .مازح نب ميكحب كيلع

 يف ةحورطم -ةقرح لاق وأ- ءاسك ةعطقب رمف هلهأ ىلإ هعم قلطناف
 يق لحرلا لاقف :لاق .هديب اهقلع مث اهضفن مث هديب اهذحأف "ةحاسك

 ةادأ نوجلاعي هل اناملغ یأر هراد لحد املف .اریخ اذه دنع یر ام :هسفن

 ام ضعب ىلع هذهب اونيعتسا :لاقف «مهيلإ اهب ىمرف لبإلا ةادأ نم

 .اداز ركذ هبسحأو «ةبقح ةبتقم ةلحارب هل رمأ مث .نوجلاعت

 تيأرف طق احابص تحبصأ ام :لاق هل مازح نب ميکح نع -۲

 يتلا معنلا نم تناك الإ اهتيضقف اعرذ اهب قاض دق ةحجاح بلاط يئانفب

 ناك الإ ةحاح بلاط يئانفب رأ مل احابص تحبصأ الو ءاهيلع هللا دمحأ

 .اهيلع رحألا كك هللا لأسأ يتلا بئاصملا نم كلذ

 ريم یتأف ؛هتلحار تبطع الحر ن أ ؛بشوح نب رهش نع -۳

 .هتبارق يذو هدلوو هلهأ نم لحرلا ةصاح :ةماحلا )١(

 .ةسانكلا :ةحاسكلا (۲)

 -"۔



 قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 ا ا

 :لاقف هاتأف «رفعح ابأ تيا :هل ليقف « لمحي ملف هلأسف ةنيدمل

 روهط نيملسملل مهاالص ةو تيب له نم رفعج ابأ

 ريما كيدي يف ام ىلع تنأو هلام ريمألا ص رفعج ابأ

 .ةغباس ةوسكو ةقفنو ةلحارب هل رمأف

 ؛يربنعلا ديبع نب دمحأو ينابيشلا ىلعألا دبع نب دمهحأ نع ٤-

 «مه رذق تحت نودقوُي نايثفب ٌرمف «هل رفس يف ناک رفعج نب هللا دبع نا

 :لاقو .هللا ةحرو كيلع مالسلا :لاقو فقوف

 ركنم نمز يضعدقو تقلحأ دق يبايث يذهو

 ن )و ك YL) 6و ا
 زح فرطمو زح ةمامعو « زحخ ةبحج هيلعو اهناكم يبايث يذهف :لاق

 :لاق «ركنملا كنمز ىلع كّنيعُنو

 ركذي يذلا اهنم تيبلا قو ۰ مشاه ينب مرك تنأو

 .هب غلبي اموأ ةلحارلا هطعي م يأ )١(

 .مسيربإو فوص نم جسنت بايث :رخلا (۲)
 .مالعأ اه ةعبرم زح نم ةيدرأ :فرطملا (۳)

 "40 ۔



 قالخألا مراكم ةئاسر ۴

 ا

 قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 .4 هللا لوسر كلذ !ىحأ نبا اي :لاق

 .ىنانکلا

 ينب باب نم جرح دقو هللا دبعل ضرع الحر نأ ؛حادقلا نع ٥-

 مَرك «يلهأ ىلإ اهب لبا ةقفنب يناص !ةنحلا يف رايطلا نبا اي :لاقف «ةبيش

 اهنزوف «هدي يق تناك بهذ نم ةنامٌرب هيلإ ىمرف :لاق .كهحو هللا
 ۰ . لام ةئامنال اهيف اذإف ؛لحرلا

 لهأ نم لحر ىلع رفعح نب هللا دبعل ناك :لاق «يعشلا نع ٠-
 دق :لاقف «كلذ يف سابع نب هللا ديبعب هيلع ناعتساف الأ نوسمخ ةنيدللا

 هازجف :لاق .هروسْيَم ىلإ رحآلا رطشلاب هئرحأو ءاهرطش هنع تططَح

 ٠ فصنلا هل تْبيط دق ينإ :الوسزا رفعج نبا هعبتأف فرصناو اريح هللا ديبع

 .رحآلا

 هلأسف رفعح نب هللا دبع یتا الحر نأ ؛بشوح نب رهش نع -۷

 اهديب ذخ :لئاسلل هللا دبع لاقف «هجئاوح ضعب هيطاعُت ةيراج هيدي نيبو

 ؟كلذ فيكو !كحيو :لاق !يديس اي يتم :ةيراحلا هل تلاقف .كل يهف

 نب هللا دبع هل لاقف .ةلأسملا ىلإ ةحاحلا هب تغلب لحرل ينتْبَهو :تلاق

 اع -هللا كحلصأ- اهذخ :لحرلا هل لاقف .تئش نإ اًهينعب :رفعح

 .نزولا نم رادقم :لاقغملا )١(

- ۳۹ 



 قالخألا مراكم ةئاسر  قالخألا مراكمو لقعلا باتك
NT ETT NTO TTT IT Re OTOP PON FO PAT SG 

 م ا لا هح ف هح هم هد ا ةو فتا ت سا

 كل يهف :لاق .رانيد اتام كلف «رانيد ةئاع اهتيرتشا ام :لاق .تببحأ

 دعف تدفت اذإ :لاقو «راتید یتتام هللا دبع هاطعأف :لاق .-هلا كحلصأ-

 :هللا دبع لاقف .كيلع يتلوُم تمظع !يديس اي٣ :ةيراحلا هل تاق .يإ

 .كتنؤم نم ٌمظعأ كمر
 دبع نأ ؛ةنيدملا لهأ نم للجو ينثدحح ىسوم نب هللا ديبع نع -۸

 :لاق «هدنع نكي مل نإف ؛هاطعأ هلاسي ىلحرفا هاتآ اذإ ناك رفعح نب هللا

 .مه ْنَمضأ مهب ينتأو ولقب ىلإ وأ اطعلا ىل يلع ديف بها

 یسوم نب نارمع انیتآ :لاق «لامحلا مسولا يأ نب ديبع نع - ۹

 رمأف ءانباحصأ نم للجو ىلع نيد يف هلاسف هللا ديبع نب ةحلط نبا

 مكقح انیلع بجیف ءانماعط نم بص تح ءال :لاق مث ءًةَيصف دئاوماب

 ءاضق يف مهرد فالآ ةرشعب ان رمأف <« هماعط نم انبصآف :لاق .مکًمامذو

 .هلايعل ةقفن مهرد فالآ ةسمخو «هنید

 هيلع اوملسف ءاًماعط لكأي وهو ةفوكلا لأ نم رفن هلك يلع نبا

 اذإف ؛سانلا هيلع ّمسقي نأ نم رسيأ ماعطلا :نسحلا مه لاقف ءاودعقو

 نأ اورظتنت الو هماعط نم اولکف هاعط برف هام لر ىلع متلخد

 اولكأف موقلا مّدقتف :لاق .للك ويل ماعطلا عضوي امّإف «اوّملَه ؛مکل لوقی

 .مُه اهاضقف «مهتجاح هولاس م

 .رامشلا عطق تقو ىن اذإ يأ (۱)

-FAY 



 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مرلكمو لقبا تك

 لظ اًيسح قدزرفلا يقل :لاق «راسي نب ليعاممإ نع ۴١-

 !هللا دبع ابأ اي :ليقف .رانيد ةئامعبرأب نيسحلا هل رمأف «' حافُلاب

 ام كلام ريخ نم نإ :لاقف ؟رانيد ةئامعبرأ "اًرهتبَم م اًرعاش تيطعأ

 .كضرع هب تیقو

 ناك زظ ينثدح ةملس يأ نب رمع نب هللا دبع نب ةملس نع-۲

 ديرأ ةورملا اذ -اًريعب نيثالث وأ نيرشع- ي َرعابأب تمدق :لاق ءانل

 نب نيسحلاو «هلام ف نامثع نب ورمع نإ :يل ليقف «رمتلا نم "ربما

 يل لمحي نأ نيريعبب يل رمأف «نامثع نب ورمع تشجف :لاق .هلام يف يلع

 نكأ مو هّتئجف «يلع نب نيسحلا تيا !كليو :لئاق يل لاقف .امهيلع

 اهيف ةميظع ةّكفح هيدي نيب هديبع هّلوح ضرألاب سلاح لحجر اذإف ؛هفرعأ
 «هللاو :تلقف «تملسف «هعم نولكأي مهو لكأي وهو «محلو ظيلغ ڑبح

 ىلإ ماق مث ءهعم تلكأف «لكف بله :لاقف .ائيش اذه ينيطعي نأ ىرأ ام

 ؟كتحجاح ام :لاقو ءامهلسغ مث هيديب برشي لعجف -هارج- ءاملا عيبر

 تركذف «ةيرقلا هذه نم ةريلا ديرأ ًرعابأب تمدق «كب هللا عتمأ :تلقف

 .اهب تمجف «كرعابأب ينتأف بهذا :لاق .هللا كاطعأ ام ينيطعنل كيتأف يل

 .نميلا قيرط ةهج نم ةكم جراح عضوم )١(

 «هيف ام لحرلا يمرت نأ راهتبالا :ليقو «بذاك تنأو كسفنب ةأرملا يمرت نأ :راهتبالا (۲)

 .هيف سيل ام. هيمرت نأ رايتبالاو

 .ماعطلا بلح :ةريملا (۳)

- ۳4A - 



igچ :  

 قالخالا مراكمو لقعلا بانك

RENE EET EET FT ET TOYE SEET TTF ETE2  
 ROR NEROE ف ر م دنا ف ل ا OTS ا فط

 ام هللاو اهترقوأف .رمتلا اذه نم "اهرقوأف اف درمل اذه كنود :لاقف

 !مركلا هللاو اذه «ىّمأو يباب :تلقف «تقلطنا م تلمح

 الجر مهمالك ترضحف :لاق .اهريغو شيرق نم زاجحلا لهأ ءابطح

 مظعأ ناكو «شيرق نم يودعلا ةفيذح نب مهج يبأ نب | ماق ىح الحر

 شيرق ءابطح نإ «نينمؤملا ريمأ هللا حلصأ :لاقف ءاّنس مهربكأو اَّرذق موقلا

 الو «كرذق مهلئاق غلب ام هللوف «تتطأف تشنأو تللفتحاف كيف تلاق دق

 هللا كالوت :لاق :ٌزجوا لب :لاق ؟رجوأ مأ ليطأفأ «كلضف مهبتطُم ىصحأ

 يل نإ «ىلوألاو ةرحآلا ريح كل عمجو «ىوقتلاب كتير «ىنسحلاب

 لاتو «يمظَع ٤ فقرو «ينس تربك :لاق .اهرکذا :لاق ؟اهرکذافأ «جئاوح

 i رمال

 !هیه ام :لاق م ل میر ماعم در : .تلأس ام لمتحي ال

 رمألا نإ ءهلاو امأ .اذه يفقوم ين ةجاح يل يضقت ةت ال تلا كنأكل هللاو

 عنق نإو «تيّذأ اقحف طع نإف ؛اذه كسلحع كرثآ هللا نكلو حاول

 .اهريغو لبإلا هيف سبحت يذلا عضوا :دبرملا )١(

 .ليقثلا لمحل ا :رقولا (۲)
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 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا ماكمو لقعلا اتك

 «ةضغبم عنملاو «ةّبح ةّبح ءاطعلا لعح هللا نإ .تْيوح ام هديب يذلا لأسأ ينإف

 ؟اذامل رانيد فلأو :لاق .كضغبأ نأ نم لإ ُبحأ كبحأ نأل هللاو

 .هلهأ يب ًرضأو «هلمح ينحف دقو «هؤاضق ّمَحأ دق ايد اهب يضقأ :لاق

 :لاق ؟اذال رانيد فلأو «ةنامأ ءادأ عم ةبرك فن سأب الف :ماشه لاق

 ءارصب تضضغأ ؛ تكلس كلسملا معن :لاق .يدلو نم غلب نم اهب جوزا

 اضرأ اهب يرتش ڈا :لاق ؟اذامل رانید فلأو ءالسن تاوجرو «اًحرف تففعأو

 ام كل انرمأ دق انف :لاق .يدعب نمل الصأ نوكتو «يدلو اهيف شيعي

 .هرصب ٌماشه ُةعبتَأف «ربدأ مث :لاق .هّللا كلذ ىلع دومحماف :لاق .تلأس

 يف زجوأو غلبأ الحر ُثيأر ام .اذه لشم نكيلف يشرقلا ناك اذإ :لاق

 ةركنو «لرت اذإ قحا فرعنل انإ هللاو امأ .هنم ءانث يف غلبأ الو هلاقم

 هللا نار الإ نحن امو ءارثقت 7 عنمن الو اًرذبت يطعن امف <« ءلخبلاو فارسإلا

 لک نا ولو ءاتيبأ عنم اذإو ءانيطعأ ءاش اذإف ؛هدابع ىلع هؤاتمأو هدالب يق

 اولس ءًالئاس اندر الو ًالئاق انھبج ام وحتسی ي لئاس لکو قدصي لئاق

 ل قزرا طس هاف ؛ایدیآیلع مکل ترحل نآ اطفحتسا ام هدي يذل

 دقل !نينمؤملا ريمأ اي هللاو :اولاق .ًريصب ريح هدابعب هنإ «ردقيو ءاشي

 ةمعن ركذو هيلع درلا يف كنم ناك ام هب كبجع ردق يف غلب امو تغلبأ

 .يدتقملاك يدتبملا سيلو يدتبملا هنإ :لاق .هيلع هللا

 نم ةعاجو يبأ ىتأ :لاق «ةنيذأ نب ةورع نب ىبحي نع -

 «يبأ فرع املف مهبسنف هودشنأف كلملا دبع نب ماشه ءارعشلا

fe 



 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 :لئاقلا تسلا :لاق

 ينيتاي فوس يقزر وه يذلا نُ يعط ين أفارشإلا امو تملع دقل

 ينينعي ال يناتأ تدعق ولو هُ لطک ينیتعیف هل ىعسأ

 هتلحار ىلع يبأ سلج هدنع نم اوجرخ املف ؟كيتأي تح تسلح الهف

 «هنع لأسف يبأ قفف «مهزئاوجب رمأف «مهيلع ٌماشه هيو «ةنيدملا یتا قیح

 من .هتيب ين هيتأيس كلذ نأ ٌنملعيل هللاو ءّمَرَح ال :لاقف «هفارصناب ربحأف

 انأ تنك نینّضيرف هل بتکو هباحصُا نم اًدحاو ىطعأ انم هل فعضأ

 .اهذخآ

 ءهيبأ نع دانزلا يبا نبا اندح يملسألا رمع نب دمحم نع ٥-

 لاق «هيلع لحد املف «ماشه ىلع ةنيذأ نبا مدق نيح ةفاصرلاب انأ :لاق

 انأو تجرح دق :لاقف «ينيتعي ال يناتأ تدعقولو :لوقي يذلا تسلا :هل

 فرصنا نيح هعبتأ :مهضعب لاق :رمع نب دمحم لاق .كاذك كلذ نأ ملعأ

 .كلذ يف اوفلتخاو لقأ اولاقو «رانيد ةئام عبرأ

 نب هللا دبع نب دمحم ىلإ تلسرأ :لاق «بئاسلا يأ نع ٠-

 لبإب اذإ ؛سلاحب ينإف ؛ءانلهأ ضعبل ةَحَقل هلأسأ نامثع نب ورمع

 اذه سيل !لبإلا بحاص اي :تلقف .ٌمَْعَم ةوسأ دبعب اذإ مث «لحدت

 ام كل ثعمجف ةحقل تلأس كنإ :هيف اذإف اًباتك ينّلواتف .كقيرط

 .ةبولحلا :ليقو .نوبللا ةقانلا :ةحقللا )١(

- 6 _ 



 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا تانك

2 

 .ائیش اهنم تددر نإ ندب يهو اهيعارو ةرشع عست اذإف ؛ ينرضح £

 .ًالام اهنم تلثأتو ةرشع ينامن اهنم تعبف :لاق

 نب ىلعألا دبع لئاس لأس :لاق «يبأ ينثدح مصاع يأ نع -۷

 مَرلا :لاقف «ءرازإ الإ هيلع سيلو زيرك نب رماع نب هللا دبع نب هللا دبع

 هقلغأو هتيب بابب ىلعألا دبع ىّراوتو لعفف .كيلإ هّبذحا مث رازإلا فرطب

 هءاطع ىلعألا دبع ذحخأ :لاق «يبأ ينربحأ مصاع يبا نع -۸

 لاّبف ةنادغ ينب نم ةأرما تيب ىلإ لَدعف ٠ فَرطم هيلعو هل ٌمالغ هعمو

 هللا ينلعج «فرطملاو :تلاق .انءاطع اهيلإ عفدا !مالغ اي :لاقف ءاهتيب يف

 .فرطملاو :لاق .كءادف

 ©” لعب يأ ناک :لاق ديز نب نسحلا نب ليعامإ نع -۹

 هللا دبع هنباو ريبزلا نب هللا دبع نب تباث نب بعصم هاتأف «رجفلا ةالصب

 ىلإ بوكر لا دير وهو ةادغلا ةالص نم فرصنا نيح اًموي بعصم نبا
 هذهأ «كاذ ةعاس هذه تسيل :لاق .اًرعش ينم عما :لاقف «هلام ىلإ ةباغلا

 :لاق .هتعمس الإ هل هللا لوسر نم كتبارقب كلأسأ :لاقف ؟رعش ةعاس

 .مالعأ اه ةعبرُم زخ نم ةيدرأ :فّرْطَلا )١(
 .تقولا كلذ اهيلإ ريسي يأ :سلّعيو «ليللا رحآ مالظ :سلَعلا (۲)
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 قالخألامراكمو لقعلا باتک
1 0 

 نامزلا اذ نم ٌريجُلل تنأ تنأ يلع نباو يلا تنب نب اي

 ناقفاخلا مهرج ل نم هنم جانب سيل حلأ نامز نم

 نابوث ينب نم خيشلا دي تالضعُم انگرفح نويد نم

 نامت نددغ اذإ نيئام انيلع تاب كاك ف

 نايبصلاو ناوستلا شيع قاض يّمأو نذحأ نإ تنأ يبأب £

 ىلعو ةئامعبس خيشلا ىلع يل :لاقف «هلأسف نابوث نبا ىلإ لسرأف :لاق

 .كلذ ىوس رانيد يتئام اهاطعأو ءامهنع ىضقف «ةئام هنبا

 يراصنألا بويأ وبأ مدق :لاق «تباث يأ نب بيبح نع- ٠

 :لاقو «هيف ناك يذلا هيب هل غرف دإط سابع نبا ىلع لزنو ةرصبلا
 ؟نيدلا نم كيلع مك :لاقو ءو هللا لوسرب تعنص امك كب ٌنعنصأل

 ف ام كل :لاقو ءاكو لم نيرشعو الأ نيعبرأ هاطعأف .اقلأ.نورشع :لاق

 لحر ؛شیرق نم نالحر َرَحافَت :لاق «لاله نبدي نع-۱

 .كموق نم ىَخسُأ يموق :اذه لاقف «ةيمأ ينب نم لحرو «مشاه ينب نم
 يف لأسأ ىح كموق يف لس :لاق .كموق نم ىخسأ يموق :اذه لاقو

 ةئام هوطعأف هموق نم ةرشع يوَمألا لأسف «كلذ ىلع اقرتفاف «يموق
 نب هللا ديبع ىلإ يمشاهلا ءاجو :لاق .فالآ ةرشع فالآ ةرشع «فلأ

 امهيلع هللا ناوضر يلع نب نسحلا ىتأ مث .فلأ ةئام هاطعأف هلأسف سابعلا
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 لقعلا باتک

SESE 

 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو
E E 

 نب هللا ديبع «معن :لاق ‹«يموق نم اًدحأ تيت له :هل لاقف «هلأسف

 افلأ نيئالثو فلأ ةئام يلع نب نسحلا هاطعأف ‹«فلأ ةئام يناطعأف سابعلا

 ؟ينيتأت نأ لبق ادحأ تيتأ له :لاقف هلأسف هل يلع نب نيسحلا ىتأ مث

 ول :لاق .اقلأ نيئالثو فلأ ةئام يناطعأف يلع نب نسحلا كاخأ «معن :لاق

 ىلع ديزأل نكأ مل نكلو «كلذ نم رثكأ كتيطعأل هيتأت نأ لبق ينتيتأ

 نم فلأ ةئاعب يومألا ءاجف :لاق .افلأ نيئالثو فلأ ةئام هاطعأف .يديس

 :يومألا لاقف .ةثالث نم افلأ نيتسو فلأ ةئامالثب يشاهلا ءاجو «ةرشع

 ةلالث تلأس :يمشاملا لاقو .فلأ ةئام ينوطعأف يموق نم ةرشع تلأس

 :لاق .يومألا يشاهلا رخفف .افلأ نيتسو فلأ ةئامالث ينوطعأف يموق نم

 عحرو «هولبقف لاملا مهيلع درو ربخلا مهربحأف هموق ىلإ يومألا عحرف

 :اولاقو «هولبقي نأ اوَبأف لاملا مهيلع درو ربخلا مهربحأف هموق ىلإ يمشاهملا

 .هانيطعأ دق ايش ذحأنل نكن م

 ةنيدملا يبارعأ مدق :لاق «يراصنألا رفعحج نب ديمحلا دبع نع - ۲

 كيلع «ّيلع نب نسحلاب كيلع :هل ليقف ءاهلمح تايد عبرأ يف بلطي
 .سابعلا نب هللا دبعب كيلع «صاعلا نب ديعسب كيلع «رفعح نب هللا دبعب

 ديعس :ليقف ؟اذه نم :لاقف «ةعامج هعم جرخي الحر ىأرف دجسملا لخدف

 هربخأف هعم یشمف .ل اوركذ نيذلا يباحصأ دحأ اذه :لاق .صاعلا نبا

 .هبیجي ال هنع تکاس وهو مهدحأ هنأو «هل رکذ نمو «هل مدق يذلاب

 .هل لمحي نع تأيلف يبارعألا اذه لق :هنزاخل لاق «هلزام باب غلب املف
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 قالخألا مراكم ةلاسر _ قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 او ارو اناس اش اغإ ًاديعس هللا اقاع :لاق كلل لم نم ا لی

 لاب نر ايداي لإ مضمف يارعألا اهلمتحاف

 ينب نم موق لحد :لاق «هيبأ نع يومألا ديعس نب يحي نع - ۳

 نوع مهبیطحن ناکو «تالامح یف نوملکتی يلع نب ىسيع ىلع دسأ

 نم مهتیارقو دس يب رکذو نوع ملکتف «دیج ناس هل ناکو رباج نبا

 يب اي :-یسیع دنع ناکو- َنسحلا نب ديز نب نسحلا هل لاقف «شيرق

 .«رباح نب نوع هيلع لبقأف .ءامسلا نم ملزن مکناک نوملكتل مكنإ !دسأ

 ٠ نحن ءامسلا نم نيلزانلا اتك اًمرکوأ ادو ءامسلا نم موق لزنول :لاقف
 نأ اريد تنك نإو -دنسأ م يهو رم ةنبا ينعي- ةّرب ونب نحنو ةعزح ونب

 لعحو :لاق ؟رمألاو انكر ت -لعفت م ذإ- الاف انتجاح ین انعم نوکت

 يذلا لاملاب ىسيع مه رمأ مث .هملكيو نسحلا هب م حبوب اع رسي یسیع

 .اقلأ نيعبرأ ناك و تالامحلل هوبلط

 هللا دبع نب دلاخ نب ديعس لحد :لاق «مكحلا نب ةناوع نع ٤-

 :نامیلس لثمت الحاد

 .ةضفلا :قرولا )١(

 .كلذ وحنو موقلا نع هلمحت مرغلاو ةيدلا :ةلامحلا (۲)
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 قالخألا مراكم ةلاسر _قالخأل مراكمو لقعلا باتك

 ناّرعملا ىتفلا ىلع نيعي نمااي اًيدانم حابصلا عم تعم ينإ

 نيد :لاق ؟دلاح ابا ای «كتحاح :لاق مث .هيلع نعي نمف قتفلاو هللاو اذه

 دقف :لاق .رانيد فلأ نوئال ىلع :لاق ؟كنيد مکو :لاق .ينع هيضقت

 نوكيف ةنسلا فصن ةتوم هبيصت دلاخ نب ديعس ناكو :لاق .كنع اهتيضق

 نكي مل نإف ؛معطأو ىطعأ حص اذإف ؛ةنسلا فصن حصيو ءاًحورطم اهيف
 اکص يلع بتكا نكلو يدنع سيل :هل لاق «ةليت بلطي نم هاتأو هدنع ك 2 o و و ٤

 ماشه ىلع دیعس ونب لحدف .هل دهشیو لحرلا هيلع بتکیف «اذکو اذکب

 نكي م اذإف ؛هَلَم فلت انابأ نإ :هل اولاقف «ةفيلخ وهو كلملا دبع نبا
 رجحف .هيلع رجحاف هيلع هلأسي نمل كاكصلا هسفن ىلع بتك «هدنع

 امو موی لک ةاش هل اولعجف «هتدئا ایش هل اولعجا :هينبل لاقو «هيلع

 .اهشقتسيو «مويلا يف ةاش يه اغإ ينب اي :هينبل لوقي لعجف .اهحلصي

 هناسل ىلع ةأرما تملكتف «هيلع اومًزعف «هوحلاعي نأ اودارأ ام كاذ لبقو

 فإف ؛ هّتلتقأل هومتحلاع نفل هللاو «ٌنحلا ديس ناحلم تنب ةيقر انأ :تلاقف

 ناورم ثعب :لاق «بلهملا نب بيبح نب دابع نب دمحم نع - ح٥

 انل نإ اقف هيلع لحاف ةا  ةيواعم ىلإ كللا دبع هنبا ةنيدلا ىلع وهو

 عدحخأ ال يّئإ !ناورم نبا اي :هل لاقف .كلام هب تحلصأف انلام كل انكر ت
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 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا راكمو لقعلا باتك

 هب اوحلصأف انام مكل انكر ت دقو «ريثكلا كرت ىنُمْظاعتي الو «ليلقلا نع

 e .مكلام

 ةيواعم ىلع ةبقع نب ديلولا لحد :لاق «مكحلا نب ةناوع نع - ٤٤٦

 هل لاق مث ۾ «مهرد فلأ ةئام هاطعأف هلأس مث ءريرسلا ىلع هعم سلجف كات

 ا يلع نع 4 ةیواعم

 ر لقتل يلع رجع انش سملو ةورث يم راثلا يؤرسا ىلإ
 لا تبي اهلراإ يتيجس نإ سيعلا كنع فرصأس

 نب دلاخ نب ثراحلا ماقأ :لاق «ةناوع نع- ۷

 :لوقي وهو فرصنا مث «ةنس ناورم نب كلملا دبع بابب

 اهُمولَأ يسفن تعطق تلح اًملف ٠ ةوابغ اهيلع ىنيع ذإ كّتعبت

 اهميعن كيدل وأ ىسّؤب كْيفكب اغنأك تح سفنلا كيلع تددر

 اهموسي نم ىلإ يسفن ترقتفا الو ةعارض نم ينتيصقأ نإو يبامف

 تغلب نِإو يلع هّدرت یتح هعبتا :لاقو «هدري الوُسَر كلملا دبع لسرأف

 ؟يبابب ماقما نم )فنا :لاق «كلملا دبع ىلع لحد اًملف .ةكم

 «بغرم كنع امو كبابب ماقملا نم تفنأ ام !نينمؤملا ريمأ اي هللاو ال :لاق

 .تهرک يأ (۱)
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 نوثالث :لاق ؟كنيد مك :لاق “نيد يلعو ةعيض يلو ماقملا تلطأ نكلو
 ةكم ىلع كّمعتسا تئش نإو «كنيد تيضق تعش نإ :لاق .زانيد فلأ

 .ُهَرَع م هلمعتساف .ةنس ةكم ىلع ينلمعتسا :لاق .ةنس

 لحر زيزعلا دبع نب رمع ىلع مدق :لاق «ريشب نب دمهحأ نع -۸
 :هادانف تومرضح نم

 ُمولظم رادلا ديعب كاتأ دقف مکیتایل افوھلم ناّرح توعد

 :لاقف .نميلاب يل اًضرأ ذخأ ناميلس نب ديلولا :لاق ؟كملظ نم :لاق

 هيلع دڈراف لدع يوذ نيدهاش دنع ماقأ نإ :نميلا لماع ىلإ هل اوبتكا

 اداز تفلک :لاق ؟اذه كهحو ىف تفلك دق كارأ ينإ :هل لاق مث .هّضرأ

 .رانید نیالثب هل رمأف .ةلحارو

 ريبزلا مدق :لاق «ميشه نع نايفس وبأ انثدح ناميلس نع -۹

 سب رييزلا ىلإ ثعبف هت ل نامثعل ًالماع صاعلا نب ديعس اهيلعو ةفوكلا

 «كيلإ هب تثعب اذه نم رثكأ لاملا تيب يف ناكول :لاقف .فلأ ةئام

 يذلا ىرن اتك ام :لاقف «يريبزلا اًبعصم هب تثدحف :ناميلس لاق .اهلبقف

 «فلأ ةئامسمخ لوقن اكو طيعم يأ نب ةبقع نب ديلولا الإ لاملا هاطعأ

 .ملعأ ميشهو

 ركب نب دعس ينب نم خيش ينربحأ راسي نب قاحسإ نع ٠-
 اًمد باصأ يل خأ نبا نإ :لاقف «ةيدابلا لهأ نم يل مع نبا يلع مدق :لاق
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 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 ينتماسأف ءاولعفف ”إقعلا ينم اولبقي نأ مدلا لهأ ىلإ تبلطف «ادمع

 دمعلا ماف ؛ًاطخلا لمحن اغإ :اولاقو «يعم "اولمْحَي نأ اواو يتريشع

 يل ت رمأف .شيرق نم ّيحلا اذه نم ةنوعملا ٌسمحلأ تمدق دقف .الف
 موقلا ريح "لإ انب قاط :هل تلق م ءاهنم هاتف تعيطف "ةر

 يف هستن انجرخف هڪ ج يلع نب نيسحلا كلب هللا لوسر تنب نبا مهديسو
 هاَتفق وتساف .لجرلا كدنع :تلقف «طالبلاب هانیقلف انجرخف «هدحب م هتیپ

 يل خأ نبا نإ !هّللا لوسر تنب نبا اي :تلقف «ءرادحلا ىلإ دَنتساو فقوف

 ىلع شيرق نم ّيحلا اذه نيعتسأ تمدقو -ةتصق صقف- امد باصأ

 حبصأ ام «هديب نيسح سفن يذلا هللاو :لاقف .كب ًادبأ نأ تيأزف «هتْيد

 ي ةنيعلا سمتلأل الإ قوسلا ىلإ تودغ امو «مهرد الو ٌرانيد يقيب يف
 ٌداصح ناح دقو اًدلج الجر كارأ ينكلو «هنم دب ال امو انتاقفن ضعب

 صحا مث «هلاّمعب اهيلع مقف ءاهيلإ ج جرحاف سحب نيع ةورملا يذب يلام
 يبأب «لعفأ :لاقف .ائيش ادحأ لأست الو كنع ةيدؤم اهنإف «عبو قدو

 داصح نيبو هنیب لف نالف نب نالف رظنا :هميق ىلإ بتكو .يمأو

 فلأ نيرشعب اهنم عابف اهَدصحف جرخف .هايإ هّتيطعأ دق ينإف «كضرأ
 .فالآ ةينامت لّضفتساو الأ رشع ينثا یڏأف مهرد

 .ةيدلا يأ )١(
(CY)ةيدلا يعم اولمحتي يأ . 

 اذإف ؛حلملاو ريثكلا ءالاب خبطي مث ردقلا يت أراغص عطقيف ذحؤي باغلا محللا :ةريزخلا (۳)

 «محل اهيفو الإ ةريزخلا نوكت الو «مادُا يب مدأ مث هب دصُعف قيقدلا هيلع زذ ًاخبط تيم

 .ةديصع يهف محل اهيف نكي م اذإف
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 قالخألا مراكص ةلاسر قالخألا مراكمو لقبا باك

 اا دلا اهرب ھا

 ِلهآلاب سيل موق ُدرفوأ  لمرُم ٌسباقاهار يامي
 لهانلا مَعنلا ضايح لثم هباب ىلع ىّريّشلا غرافم

 لعان الو فاح نم سانلا يف هلم ىلع اًرفَش يرتس ال

 لضافلا ىفطصملا مع نبا نباو ىفطصلملا لسرُمْلا يلا نبا

 دل نيسحلاو نسحلا ىلإ لحجر ماج :لاق «دهاحجج نع ١-
 وأ «ةفححُم ةجاح :ةئالثل الإ حلصت ال ةلاسمل نإ :الاقف ءامهأسف

 مو هاطعأف هل رمع نبا ىتأ مث «هايطعأو .حداف نْيَدوأ ةلقثم ""ةلامَح

 ينالأسف كنم اس رغصأ امهو كمع با تيتأ :لاقف «ءيش نع هلأسي
 ناک اہھنإ لک هللا لوسر انبا :لاقف .ءيش نع ينلأست ل تنأو «يل الاقو

 ۰ رغ ملغلاب ناّرغي

 ب ناب انيب :لاق «شيرق نم خيش نع يلع نب دمحم نع -۲
 ملف الأسف يبارعأ امهيلع فقو ذإ «ناسلاج ريبزلا نب هللا دعو نامشع

 سا واسطا لإ اراشأو ءنّيبَتفلا كنيذ ىلإ بهذا :الاقو ءایش ٥ هایطعي

 نإ :الاقف ءامهأسف امهيلع فقو تح يبارعألا ءاجف .ناسلاج امو نو

 بجو دقف ؛عظفُم رمأ وأ «عقدم رقف وأ «عحوُم مد يف لأست تنك

 .كلذ وحنو مرقلا نع هلمحنةيدلاو مرغلا :ةلامجلا )١(
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 قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 ًاف .ثالثلا نذحأو لأسأ :لاقف .كقح

 .«ناسلاج امهو نابأو ريبزلا نبا ىلع ٌرمف «يبارعألا فرصناف «ةئامسمخ

 :لوقي نيارعألا ًاشنأف ؟نايتفلا كاطعأ ام :الاقف

 اي ینایتقأو ینا یطعأ
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 دحلاو مراكللا ةئس اعدف

 ينايطعت ملف ام لكا ذإ

 نايتسفلا ا َمُهاْطي اًبس نيل
 ناجا ٌرْغألا نم اًعيص ءاو

 ينادم نماهلامكنمامف

 «ةرصبلا لهأ نم لحجر ينثدح يشرقلا ميهاربإ نب ىسيع نع ٤-
 امع هتلأسف «رفعج نب هللا دبع نب ةيواعم ىلع تلزاف ةنيدملا تمدق :لاق

 ىلع ردقي ال ءيش یلع لبج دق ناک :لاقف «هقالحأ نم هوبأ عنصي ناک

 .ينامألا ين ذهتحاو يلع لمك :لاقف «هلاسي يبارعأ هاتأف :لاق .هریغ

 «يحلا ىلع يمودق موي اهلا ةّلحو «يلهأ ىلإ يلحر لمحي ركب :لاقف

 «كسفن كب ترْصق دقل :لاق .مهيلإ ينب ةقفنو «يرفس يت اهنهَتمأ ةَدربو

 ءةقان ةئامو «ةلح ةئاع. هل رمأف :لاق .ُهنيَع كل جرحأف كلمأ ام ينتلأس الهف

 للحل ا امأو ءاهب يل ةحاح الف راجحألا امأ :يارعألا لاقف, .مهرد فلأ ةئامو

 قاسف :لاق .يلهأ لإ هللاو اهقوسأف لبإلا اّمأو «ينيفكت كلذ نم ةدحاوف

 .ةنيدملا لهأ ءارقف ىلع مسقف هللا دبع هب رمأف ءللحلاو لالا كرتو «لبإلا

 .لبإلا نم يتفلا :رکبلا 0)
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 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك
Ea EO ت 

 نب هللا دبع نأ ؛تيبلا لهأ نم لحر نع تايزلا دلاخ نع ٥-

 لاقف «هرحؤيل سابع نباب هيلع لمحتف «لام لحر ىلع هل ناک رفعح

 نبا لاق .هلک اذه تدرأ ام :لاق !مع نبا اي «هل يه :رفعحج نب هللا دبع

 :لوقي ًاشنأف هللا دبع نم ٌرمخلا تذحأ دقو ىميتلا ناعدح

 ءايحلا كتميش نإ كۇايح ( ينافك دق مأ يتحاح كذا
 2 و ر Ao ع 3 4

 ءاتسلاو بدها يسحلا كل عرف تنأو رومالاب كملعو

 ءاسم الو مركلا قلا نع حاب هریک ال مرک

 ءانفلا هضّرعَل نم هاف اسوي ءرملا كيلع ىنثأ اذإ

 .اهديب ذخف كيلإ امهبجعأ رظنا :لاقف < هل "نايف ناعدح نبا دنعو :لاق

 نم يت هیقلف جر حو ءامهادحإ هنم ذجأف «هيلإ هلام بح اتناك و :لاق

 هيف لوو انديسو انخيش ىلإ تلحخد ؟تعنص ام :هل اولاقف ‹شيرق

 ت د راف عحرا «هيلإ هلام بحأو هيتيظح ىدحإ تذحأف بارشلا

 لا ؟ةيمأ اي انيلإ كدر يذلا ام :لاقف «هيلإ عجرف :لاق .اهفاعضأ كضوعيس
£ 

 ساو خيشلا ني تر :كل ليق نكلو ءال :لاق .اهتحأ سنو نأ ا تح

 رو جحر ایج اھ .ىرحألا ديب ذأ هللاو ‹هيلإ هلام

 .ةينغملا ةَمَألا :ةنيقلا )١(
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 قالخألا مراكم ةئاسر قالخألا مراكمو لقعلاباتك

 نيزي ءاطعلا لك امو لضفب ربح نإ ئرمال ن كاطع

 نيشي لاؤسلا ضعب امك كيلإ ههجو لب ئرمال نيب سیلو

 سانب ريبزلا نبا رم :لاق -ةرهز ينب نم لحر- رامع يبا نع -۷

 .ةيلهاجلا رمأ :اولاق ؟نوٌرکاذَت ام :لاقف «سلجج يف نيعمتجم شيرق نم

 نیاب مکیلعف نیلعاف دب ال متنک نإف هلا همده ءيش اذه ناف هوعد :لاق

 .هدعب نم الإ فرشلا مسقت هل ام هللاوف «ناعدج

 تعم :لاق «ديعس نب ردب ينثدح يريمنلا ديز يأ نع ٠۸-

E haىلع وهو ناورم ةبقع نب ديلولا لأس  

 هل رمأف ةفوكلا ىلع وهو ةبعش نب ةريغلا ىلع مدقف «هيلع لّتعاف ةنيدلا
 مك :لاقف .هتيد هيلإ اكشف رماع نبا یتاف « اهلّبقب نأ ىبأف افلأ نيرشعب

 :ديلولا لاقف .ىرحأ فلأ ةئام ءاطعأو هنع هاضقخ .فلأ ةئام :لاق ؟وه

 رماع نبال لذي يلع ناورمو باو ةريغما هلا لمح ال

 رجاوها مادتحاو يعافألا عسلو ىذألاو ًرقلاو رحل | هایقت يک
i EFرضاحو داب لک قاي ٴكْبيَسو هولي نيذلل  

EETرخاغملا رخف دحنابب السعف ام  

 رهاط نباو اًرهاط هول ام اذإ هتدجو موق باسحأ تسند نإو

 #حاص :ليق دقو «ردب نم تعم امن سيل ناريحألا ناتيبلا :ديز وب لاق

 .مكحلا نب نمحرلا دبع رعشلا اذه

 نب رشب تايقرلا سيق نبا حدم :لاق «دابع نب باه غ ۹

 :لاقف «ناورم

۳ 



 قذاخألا مراكمو لقعلا باتك

 لخبلل كيدي ةلإلا قلح ام ةيرفعجلا نب اي ٌرشب اي
 لکغالو مرح نم وشام لامر هب تبابح ك هم 2

 نورشع كل !هللا كحٌبق :لاق .افلأ نيرشع :لاق .مكّتحا :رشب هل لاقف

 ۰ أ ةئام غلب تح نورشعو

 نَمز ي سانلا طحق :لاق «ديعس نب ورمع نب ديعس نع ح۰

 «اورطُم دقو اوعجرف «مهعم رشبو اوقستساف اوجرخف «ناورم نب رشب

 رشب جرخف «ميلس ينبو قراب ةيحان تقرغف ليللا نم اليس كلذ قتفاوو
 ةقارس راد يق ءاملا اذإف ؛قراب ىلإ ىهتنا تح رطملا راثآ ىلإ رظني دخلا نم

 كنإ «ريمألا هللا حلصأ :لاقف ءءاملا يف مئاق ةقارسو «يقرابلا سادرم نا

 ءال كيدي تعفر تنكو لو «ىرت ام ءاجف كيدي عفرت ملو سمأ توعد

 :لوقي ةقارس ًاشنأف «رشب كحضف .نافوطلا

 اباح سلا اناقسأف هتوعدل اباجتساف رشب َنحرلا اعد

 ابابّضلا هترُعب يلجتستو يحلو ىق ههجوب ٌرغأ

 نب رشب ةزانح يف ريسي قدزرفلا ىأر نم نع ءاديبلا يأ نع ١-
 رقع هفد نم عرف اذ قمح «هیلع هلم شب ناک «اًسرف دوقی كاورم

 :لوقي ًاشنأو سرفلا

 رزش ىلع ما دق دايجلا قابس دواعم ةارسلا لوبحل لوقأ
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 قالخألا مراكم ةئاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 يرحت يعم تودغ وأ ناهر مويل هدعب كتبكر نإ اًيحش تسل

 ربقلا ىلع سوك ىح ىّوشلا حيحص ٠٠ هدعب رهدلا بكر ث ال نأب تفلح

 هنا ؛ةريره يبا لوم دايز نب رفعج نب رر نيکسم يبا نع -۲

 دبع يخأ فوع نب هللا دبع نب ىدا ةحلطل ضرع دقو قدزرفلا ىأر

 :لاقف «دجسملا نم جراخ وهو اداوج ناكو فوع نب نمحرلا

 الخَض امھبابُع اردکُم حبصأف ابن نيئارفلا نأ تأرالو

 الخَو الو ايكَب ال تارف عير اهلهأو ُراونلا كيئاقل ىف تحرر

 الفق اهام ىلع تناك دي ام اذإ ىدّنلاو ةحامسلا ناضيفت كاد

 «ةمَألا هذه ديب ذُح :لاقف «هراَد هلخدأ تح قدزرفلا ديب ةحلط ذحأف

 سورا ةثال < اهتنبا ةفيصولا هذه ديب حن «اهُجوَر ديعلا اذه ديب ذح

 :تاببأ ةئااثشب

 فيوع هيلإ َرَدَب نم لّوُأ ناكف «هيلع اولخدف هموقل ادوسح الجر كلا

 ملأ ؟ةرهز ينب يحأل تلق ام دعب انل تيب امو !تنأ امك :لاقف «يناونقلا

 :؟لوقي يذلا تسل بع تق

 ءاسنلا را ىلع تلمح الو شی متعب هب ديربلا راس الو

 ءافش هل سيل توملا عيرذ فوع نب اي كّدعب سالا یقاسَ
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 ناخال ءراكم اسر قداخألا مراكمو لقعلا باتك

 نم لحجر :اولاقف «نويماشلاو نويشرقلا هيقاف .فرصناف .ةفرصا :لاق م

 هللاو :لاق ؟اذه كنم هب ج َرختسا يذلا ام ءاهتاقدص يلي زاجحلا لهأ

 ةيطَع طق ٌدحأ يناطعأ ام هللاو نكلو «يناطعأ ام رثكأ هر يناطعأ دقل
 يأ كلذو ءاهيناطعأ ةيطع نم ةذل يلق ين ّمَرذَأ الو اًركش يدنع ىقبأ

 غلبت ال ةعاضب يعمو :ةدلا نادعق نم ادوعق عاتب نأ ديرأ ةنيدمل تمدق

 دي نيب  ةسفلط ىلع سلاح قوسلا نحصب لحر اذإف ؛ريناندلا ةرشعلا

 ‹قوسلا لماع هتيأر نيح هتننظف -نطعلا يف ةسوبح يأ- ةنوطعم لبإ

 كرصبب ينيعُم تنأ له !هللا كمحر :تلقف «هّلهحو ينتبثأف «هيلع تملسف

 معن :تلق ؟هنمُت كعمأ معن :لاق ؟يل هٌعاَنبت نادعقلا هذه نم دوعق ىلع

 يف ظنا !هللا كمحر :تلقف «هيلإ تمق مث ءاليوط تسلحو .هايإ هتيطعأف

 :لاق .معن :تلق ؟لبح كعمأ «نايستلا الإ كنم ينعنم ام :لاق .يتحاح

 ققح عزت امف «هذهو هذه نرتقا :لاقف .هل سانلا عّسوتف .اوجرفا اذه

 يأ :تلقف .قعاضب نم ريح اهنم ةضيرف ىندأ ةضيرف نيئالثب يل َرمأ
 عفر م .ينمتشو ينو الا دحأ يقب امف ؟لوقت ام يردتأ !هللا كمحر

 هللاو :هيلإ عحرت نم ىلع اهب نعتساف «كتعاضبب كنأش :لاقو «هتسفنط

 e اتنا اس تنک ایپ ہاسنا اال

 .قيقر لمح هل يذلا طاسبلا :ةسفنطلا )١(
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 قالخألا مراكمو لقعلا تاتک

 اتام ةحلط تام نإ ىلا نإ هديقعو ىدّللا وأ تنأ حلط اي

 ئاب لزانملا نم تب ثْيحبف هلحر قلطأ كييلإ لاعفلا نإ

 هللا دبع ىلإ نجح وبأ رعاشلا بيصُت ءاح :لاق «ةيريوج نع - ٠
 تيطعأ !رفعج ابأ اي :هل لئاق لاقف «هاسكو هاطعأو هلمحف رفعح نبا

 « يضل لحاور يه امنإ ؟كاذ امو :لاق ؟اياطعلا هذه ةشبحلا اذه

 .یقیت ءانثو «یلبت بابلو

 ةعيطحلا نب سايإ ينيقل :لاق «هيبأ نع ديعس نب دلاخ نع - 10

 الأ نوثالث "تيبلا رك فو ةعيطحلا هللاو تام !نامثع ابأ اي :لاقف

 ام بهذو مكيف انلق ام يقبو تبهذف «يبأ صاعلا نب ديعس كوبأ اهاطعأ

 .انومتيطعأ

 دراج تاوهش یسوم قلع :لاق «ضبفح نب ميحس نع ٦-
 هولحأو فالآ ةعبرأب هايإ اهوعابف «هايإ اهوعیبي نأ مهيلإ بلطف «ةنيدملب

 نب ورمع نب دلاخ نب ديعس هقيدص ناو ماشلا ىلإ جرف لجأ اهبف

 ماشلا ىلإ تحرح امنإ :لاقف «ةيراحلا ةصقب هثدحف هاتأف ناقع نامثع

 ىتأف «هرهظ عطقنا دقو قلطناف .كاّيِإو هللا انقزري :لاقف .كب مث هللاب ةقث

 ىلع اهتمت :لاقف «هربحأف ديسأ نب دلاحخ نب هللا دبع نب دلاحخ نب ديعس

& X 

 .اهمح تبهذأو رافسألا اهتلزه يتلا ةبادلا :وضلاو «ةليزه ريصت يأ )١(

 .ءابخلا نم ضرألا يلت يتلا ةقشلا لفسأ زنسكلا :ليقو « هبناج :تيبلا رك (۲)
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 قالخألا مراكمو لقعلا باتك
TT EE TTT ETT TT, 

 م ف م ف د سنا

 :یسوم لاقف .يلع رفسلا ق ةنوؤملاو ةقفنلا نم كحلصي امو

 دلاخ نبا يمشبعلا مركلل یدف

 دلاخ نب ديعس ينعأ دلاحخ اب

 يذلا ةشئاع نبا ينعأ يننكلو

 ىدا هب ىضْرب شلع ام ىَدَنلا يقع

 مُدقر دق مكنإ هوعد ُهوُعَد

 یدتجیو یشْغیو یطعت الو يطع

 يديلو يراط يلامو ينس
 ديعس تنب نبا ينعأ ال فرعلا احأ

 دينسأ نب دلاحخ هّبربأ وبأ

 ديقعب ىدنلا ضري مل تام نإف

 دوقرب مكباّسحأ نع وه امو

 ةنيدملا لهأ نم دبع :لاقف «كلملا دبع نب ناميلس دنع هيلع ىدعتساف

 هللا انقزري :هلوقو - ینامثعلا لوقب هثدحف هلأسف یسوم لإ ثعبف .یناَجَه

 .هايإ الو هللا كقزر ال :ناميلس لاقف - كايإو

 ةنيدملاب تررمف تججح :لاق «ميلس نب ثراحلا نع-۷

 نب ورمع نب دلاحخ نب ديعس ءاجف «كلملا دبع نب ناميلس اهب تقفاوف

 ىسوم ىلع يندَّعأ !نينمؤملا ريمأ اي :لاقف هيدي نيب سلح تح نامثع

 سلجج هعم سلح یقح هللا دبع نب دلاحخ نب دیعس ماقف .يناَجَه تاوهش

OF BPE 

 امرتا اهب هل راف لآ لآ اییف هبل مقرف .كحلارح مفر :هللا
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 ٠ قالخألا مراكم ةلاسر قالخأل مراكمو لفعلا اتك

 اهُرتكتسأوأ ؟ينلّخَب نأ تدرأ :لاقف «ناميلس ٌرماّوي یف یتا

 ؟شیرق نم قفل

 يسيوألا مساقلا نب مكحلا نع تباث يبأ نب زيزعلا دبع نع -۸

 كلملا دبع نب ناميلس ىلع مدق :لاق «يبا ينربخأ يۇل نب رماع ينب نم

 هلع مدق مث هايف هبلع مدق مث هاف اقیدص هل ناکو مهس ينب نم لحر

 :لاقو «ناميلس هب ىّذأتف ةعبارلا هيلع مدق مث «هاّيحف ةثلاثلا

 لیبس كارش ىلع موي لک ىقل ةشيعملل كاف اًُختاف

 مفلا كلذ سب سانلا ىلوأ نإ !نينمؤملا ريمأ اي «هللاو امأ :يمهسلا لاق
 نلصأل هللاو :ناميلس لاق .تنأل مغلا كلذ فشكو لحرلا كلذ لحو ت ع ا . 8 چ ۰ هت

 مكحلا ينربخأو زيزعلا دبع لاق .هيلع تنك ام ىلإ كل نَدوُعألو «كمحر

 :نيتيبلا لاق ناميلس نأ هربحأ هابأ نُ

 ميلس ينب نم لجر ينلدح يعازخلا هللا دبع نب دمحم نع -۴

 لزن «ناوکذ ينب ! دحأ مث میلس ينب نم لجر دوعسم نب ورمع ناک :لاق

 ل تذف لوو لام هل ناک ر اا نایفس يال اقيدص ناك و فئاطلا

 ةلخلاب هاتأ ةيواعم فلخُتسا اذإ تح رَمَع خيشلل ىتأو « دلو جَردو

 .ليكولا نعم وهو ناسنالا ع جارح مناقل نزال: ا
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 قالخألا مراكمو لقحلا باتك
E TOTTI ST 

 ت ن د ا

 لصي ال ىرخأ ضعبو ةنَس هبابب ماقف «نايفس يبأ نيبو هنيب تناك قتلا

 :ةعقر يف هيلإ بتكف «سانلل اًموي رهظ ةيواعم نإ مث .هيلإ

 ارجضانب يدا كلللا هاي
 هرج اقون خم كاخيش ثلابام

 اًعمط یری ام ٌفصنو لوح رمو
 هنجحع ك شعرك ءاج دق

20 

 اه نا قفا ةر سقدق

 هکر عی رهللا انه لکلکو یدان

 انل نإ نايفس ابأ كابأ ركذاف

 ارجَض ام ضرألا ضرع رخص ناكول

 ارجحض دقو اّرهد هب لالا لاط

 اًرضح دق توملا اذهو كنم هيندي

 اَرکذ هدالوأ نم رهدلا كرتي مم

 اربک دقو هد هَرهظ ىح دقو
 اَرصتعُم نایفس یا نباب تنک دق

 ارصع اًنتعيض دقو هيلعاقح

 :لاقف ؟كلاحو كلايع فيكو تنُأ فیک :لاقف «هب اعد هباتک ارق اًملف

 ءرعشلا ضيباف «هرمُت تعطقو «هلرشَيٍتَّليذ نمع نينمؤملا ريمأ لأسي ام
 ام يلم بْعصو «لقي نأ بحأ تنك ام يتم رثك دقف «رهظلا نحناو

 معطملا تهركو ءءافشلا كو ءاسنلا "تمحأف «لذي نأ ًبحأ تنك

 يتَريرَم تلحسف «يوهَس رکو «يوطح ّرُْصقو «ْمَعْنْلا ناكو

 فُحَتف «ضعب نم يضعب برو «ضرألا هجو ىلع تْلَقَنو «”ضقَلاب

 ت ورډ

 .نهتهرک يآ (۱)

 رم نقاط ىلع ماو قاط ىلع ملا لبا :ليحسلا ؛اليحس مربا هلبح لعُح يأ )(

 .َةّدش دعب هتوق ءاخرتسا دیری ‹ةريارملا
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 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا بانك

 (r) ر 1 ر و ت u تت رس ك 2

 ىلقو «هشاعترا رثکو « "شاينا لقف اکو لذو «فضعضو

o 8ْ R 
 :كمع لوق لثمك «تافه ليلو «تارات همهفو ٩اس همونف «هشاعم

 دغل ةَماه اريك اخيش تحبصأ

 تعمج امو ىتابولح نامزلا ىدْر

 يدلو نمو يلام نم ترص اذإ ىح

 ٰیّسْرأ

 ام فئالخلا ريح اي ناک ول هللاو

ْ 
 

 ق ر4

 تعدصنال يلوحلا درفلاب ناک وأ

 هب نينمؤلا ريمأ اي ىأر امل

 تع هموزيح يف خيشلا رصبأو

 ع هيك نو ليحرلا مار
 اهَعيض باغ ام اذإ اوج اإ

 اًمزتعم ريسلاب هّسفن تحمأف

 .ايعأو بعت يأ (۱)
 .هعزفو هثارتکا يأ )۲(

 .ضغبلا :ىلقلا (۳)

 .ةيشّعلاك فيفح مون :تابسلا )٤(
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 دغ دعبف الوأ یثدح یدل وقر

 دّبللاو لاومألا دبس نم ياقك

 ددع الب اًتوربس ةلخلا شم

 يدق هيغتاانم یندق رهد ای
 و ۴ ٥

 دب ىلإ عْمَج نم رهدلا بلقت

 دبكلاو ردصلا نيب ةشاشحلا هنم

 دعق ينو نعظ يف سفنلا ٌرماؤي

 دتفلاو نوهلا رادب ماقملاوأ

 دسألا هسومات يف مرج ولو



 قالخألا مرلكمو لقعلا بانك

 8 ا 4: م ۰ 0.

 قرش هقأمو قرف هبلقف

 عَ اهدالوأ برع ةوسنل

 مهخيش لوح اورادف ليحرلا مار
 مهدلاو نادقف ةيبيص ةيببصأ يغبي

 انل فيك تبغ ام اذإ انابأ اولاق

 تۇؤكب ةرد نإ انعضرت تنك دق

 هّربَع هينيع يف خيشلا غرف

 هكوسنو اًئايبص عدوي لاقو

 مكتبولح نم ٌبايإف شعأ نإف

 دَمكلا ةدش نم قسغا هعمدو

 دمّص ىلع اولح بغُر خرفأک

 دلبلا يف ضاح نإ هل نوعجرتسي
 2 ر ر

 دعبلاو برقلا ق اندلاو لشمم

 دسحجلاو حورلاب انۇلكتو اتع

 دَعص ي دولا يجش

 ىدلو اي هللا ءا مکیصوُا

 س نم هسافنا

 دملا دحاولاب اومصتعاف تموأ

 ضورعو ىّسكو فلأ ةئامب هل رمأو «اديدش ءاكب هل ةيواعم ىكبف

 .قشمد نم مايأ ةرشعب فئاطلا ىفاّوف «هلَمَحو

 .هللا هحر يبأ اهيندشنأ رعشلا اذه نم تايبأ ةعبرأو :ركب وبأ لاق

 :لاق «يعمصألا بيرق نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نع-٠

 نب ماشه ىلع يبارعأ لحد :لاق «ةرهز ينب نم لحر انثدح يمع ينثدح

 ماقف .نذإ ريغ نم لحد نيح ماشه ىلع قشف «سانلا رامغ يف كلملا دبع

 لکا ماعو «محشلا لكأ ماعف ؛م اوعأ ةثالث اتتباصأ :لاقف «يبارعألا

 هلل تناك نإف ؛لاومأ نم لوضف مكدنعو «مظعل | ىقتنا ماعو «محللا

۲ - 



 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا بانك

 نإو «مهنع اهُسبحت اًمبف هللا دابعل تناك نإو «هللا دابع نيب اهوُمسقاف

 ام :ماشه هل لاقف .نيقدصتملا يزجي هللا نإ ءاوقدصتف مكل تناك

 ىلع فن :ةنيدملاب هلماع ىلإ ماشه بكف .ةجاح يل سيل :لاق ؟كتجاح

 .رانيد فلأ ةئام عفرف .ةنيدملا ٩ ىمحقم

 ةحاح يلإ تبلط اذإ :رماع نبا يل لاق :لاق «عمصأ نب يلع نع ٤۷١-

 .كاتأ حت نكي نإو «كغلُ مل غنم نكي نإف ؛اّرتس كنيبو ينيب لعجاف

 كيطعأ نإ ينإف ؛يريغ قوُرعَم يف كرش ال :دايز يل لاقو-۲
 .یرچآ ةجاح كل تدصرأو «عنملا تنسحا كتعنم نإو «كئاته

ا لحد :لاق «همع نع يلهابلا دمحم يبا نع }۳
 ورمغ ىلع قدزرفل

 :لاقو «ههجو نع قرَعلا تلسي لعجف «ةيوازلاب هراد يف وهو ةبتع نبا

 هل ءاجرلاو ورمع ةبتع نبا الول

 اَنل هآر الام يل َّعَدوأ تلق وأ ينعدوي تلق یتح لامل يناطعأ

 اتسم ینداز ارکش تددزا املکو

 مرَه :بيصنل ليق :لاق «يشرقلا هللا دبع نب دمحم نع ٤-

 بلطملا نب مكحلا تحدم دقل «دوجلا مره نكلو «هللاو ال :لاق ,كرْعش

 .ُنسْلا ريبكلا :مْحقلا )١(



 قالخألامراكم ةلاسر . قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 لاسو :لاق .رانید ةئامعنزأو ةاش ةئامعبرأو ةقان ةئامعبرأ يناطعأف ةديصقب

 ام :مكحلا لاقف «يارعألا یکبفا آلام هاطعأف بلطملا نب مكحلا يارعأ

 .تم اذإ كلثم لَكأت نأ ضرألا ىلع رقت ينإ هللاو :لاق ؟كيكب

 ةنيدملا ةالو ضعب لمعتسا :لاق «قاحسإ نب ثراحلا نع ٥-

 هل لاقف ءاتيش فري ملف يعاسملا ضعب ىلع بطنح نب بلطملا نب مكحلا
 رينانّدلا نيأف :لاق .زبنلاب اهموحل انلكأ :لاق ؟منغلاو لبإلا نيأ :يلاولا

 وهو هاتأف ةسبحف .لاجرلا باقر يف عئانصلا اهب اندقتعا :لاق ؟مهاردلاو

 :لاقف «هحدمف يراصنألا فاسي نب كيهن دلو ضعب نجسلا يق

 ةقفارم انيلع تد ذإ دوجلا ىلع ايكباف نجس يف دوحا نإ يليلخ

 هتراب حلا ي نسی یحض لکو ةيشع لك فورعملا ضراع ىرت

 هقنارغ موُحَت ىح هراوزل هرحجب ضيف اّمّْط هالك حاص اذإ

 .سوبح وهو مهرد فالآ ةثالثب هل رمأف

 دبع نب ةيمأ ينب نم شيرق نم الحر نأ ؛ةرامع نب لفون نع ٦-

 نأ فاخف «عرزو لخن نم لام هل ناکو نيد هقح ٌرطخو دق هل سه

 هللا دبع نب دلاخ دمعيو ةفوكلا ديري ةنيدملا نم صخشف «هيلع عاّبَي

 هيلع مدق نم ري ناكو «قارعلا كلملا دبع نب ماش يلي ناكو «يرسقلا

 مدق ىتح ةنيدملا فرط نم اياده هل ٌدعأو هديري لحرلا جرخف .شيرق نم

 .هلهأتسي هری ملو لخبو هب ٌَنَض :ءيشلاب هيلع سفت (۱)

٤ - 



 قالخألا مراكمو لقعلا بانك
5 

 مكحلا :ليقف «هنع لأسف ةعامج هدنع طاطسف ىلإ رظنو اهب حبصأف دي
 هاتف هيلإ ماقهآر املف «هيلع لحد ىتح جرح م هيلع سبلف .بلطملا نبا

 هنيدب هربحأف «هخرخَم نع هلأس م «هشارف ردص يف هسلحأ مت «هیلع ملسف

 ىلإ انب قلطنا :مكحلا هل لاقف «هللا دبع نب دلاح نايتإ نم دارأ امو

 ىتأ قح هعم ىضمف «كنايتإ ىلإ كّتقبسل كمدقعب تملع ولف «كلزام
 نإ :هل لاق مث «ةعاس هعم ثّدحتف ءدلاخل دعأ يتلا ايادملا ىأرض هلزام

 تمق الإ كيلع تمسقأف «نوميقم نحنو رفاسم تنو ةّدَع رضحأ انلزام

 :لاقف «هعم لحرلا ماقف .اًبيصن ايادملا هذه نم انل تلعحجو لزغملا لإ يعم

 ييحتسي لعحو «هلزام ىلإ اهلك تلمح اهب رمأف .تْبَبحأ ام اهنم ذح

 ايادملاب رمأو ءادّعلاب اعدف «لزغملا ىلإ هعم راص ىح ايش اهنم هعنمب نأ

 ىلإ عفر اهتيقبب رمأ مث «هرضح نم اهنم لكأو اهنم لَكأو تحتفف
 دلاخ نم كب ىلوأ انأ :لاقف «لحرلا ىلع لبقأ مث سانلا ماقو ماقف .هتنارح

 هب سانلا ىلوأ تنأ نيمراغلل لام انه اهو ءًأالزامو اًمحَر كنم برقأو
 هيف سیکب هل اعد مث .كنيد هب يضقأ هلل الإ ةّسم هيف كيلع دحأل سيل

 ًفرصناف ءةوطنلا كيلع هللا بكف دقل :لاقو «هيلإ هعفد رانيد فالآ ةثالث

 ملف ءُركشتيو هلوعدي هدنع نم لحرلا ماقف .اًظوفح اًبحاصُم كلهأ ىلإ

 ايش هعم راسف هخيشُي مكحلا قلطناو «هلهأ ىلإ عوحرلا الإ ةَّمه هل نكي
 اهّرَحو اهرب قارعلا فئاَرَط نيأ :كل تلاق ادق كتَحوزب يأكل :هل لاق مت

- fe 



 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مرلكمو لقعنا بانك

 هعم اهل دق َةَرص جرحأ مث ؟بيصن كعم انل ناك امأ ؟"اهتاضاَرُعو

 نم اًضوع امه هذه تلعح الإ كيلع تمسقأ :لاقف «رانيد ةئامسمخ اهيف

 لفونب تدهح :نامثع نب بعصم لاق .فرصناو هعدوو .قارعلا اياده

 .ىبأف لجرلاب ينربخي نأ ةرامع نبا

 اذإ يشرقلا ناك :الاق ءزيزعلا دبع با ليعام إو ىسوم نع -۷

 علخف بلطملا نب مكحلا عّسش عطقناف «ىرحألا لعنلا َعْلَح ُةعْسش عطقنا

 هءاجو عشا یوسف يبو ناسنإ هلع ذحأف «ىضمو ىرحألا لعنلا

 هتيراج اعدف .معن :لاق ؟عسشلا تيوس :هل لاقف «ەلزام يف نيلعّتلاب

 .كل امهف نيلعنلاب عجرا :لاقو «يبونلا ىلإ اهعفدف رانيد نيثالثب

 همعل ةمره نب يلع نب كلام نب دمحم كلام وبأ دشنأ-۸

 :بلطملاءنب مكحلا حدمب ةمره نب يلع نب ميهاربإ

 حبصتي م وهو اًماين اوحضأف ىّلُعلاو دحا نع ٌماوقأ حًبصت

 حدك م ممول نم اًملاَّس ا مهمۇلب موق ضارعأ تحك اذإ

 جرسمو بيصحخ بصح ىلع كيدل هلحر قلطأ دححا نإ كننيل

 قوسب بلطملا نب مكحلا رم :لاق «ةرمض يبأ نب ميهاربإ نع -۹

 رف مهيلع ضقوف «هيلع اوملسف قوسلا ُسَرَح هل ضرعف «ديعلا مايأ منخل
 نيئالثب اهنأو ةيلاغ اهنآ اوركذف ءاياحضلا نامنأ نع مهأسو «مالسلا مهيلع

 .بايثلا نم سنج (۱)
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 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 :لاقف <بلطملا ىلوم-ورمع يبأ نب ورمع «هيبأ ىلوم ىلإ تفتلاف .نيثالث
 .ىضمف هتباد كرح مث .هيلإ كل نوٌريشُْي ام نْیتاش مهنم لحر لکل رشا

 نب مكحلا رضح نميف تنك :لاق «يصمحلا فويعم نع-٠

 نب رمع نب ديبع نب ثراحلا نب بطنح نب بلطملا نب هللا دبع نب بلطلا

 وأ تلقف « ةد توملا نم يقلو :لاق «"جبنعب هسفنب ٌدوُجَيوهو موزخم

 ينشب ناك هنإف !هيلع نوه !مهللا :هتيشغ يف وهو رضح نمم لحر لاق

 توملا كلم نإف :لاق .انأ :ملكتملا لاقف ملكش نم :لاقف « قافأف «هيلع

 :مساقلا لاق .تعفطأ ةليتف تناك امأكف .قيفر يخس لكب ينإ :كل لوقي

 .اًرعش لاق «ةمره نبا هّنوم غلب املف

 مكحلا عم اتام امهنإ تلقف ٠ اه نيأ فورعلاو دوحلا نعالاس

 مَمذلاب فوي م اذإ ظافحلا موي هتُمذب يفوُلا لحرلا عم اتام
 SRN مركلاو فورعملاب مدهتلا نم اهرباقم شّبنول جبنم اذام ك ر هر

 ملس نبا مدق :لاق «ينانكلا يلع نب ىحي نب دمحم نع-١

 اًحاجنلا تيقل اًبرَح تيقالو مهباوبأل تف املف

 اَحامّس الإ رُسُْعلا ىلع ىبأيو - تنولئاسلا هطبخم هاتدحو

 .ةنيدم مسا )١(

۷ - 



 قالخألا مراكم ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا بانك

@ 

 احابنلا ىسنيو ريرلا باهي مهَبْلَك ىرت قح نوُرارُي
 ةمزرلا هلوسر عضوف «سْیکبو بايث ةمزرب يلإ لسرأف :ملس نبا لاق
 ؛هب ثعب ام َكلَملْعُأ نأ كنم ييحتسأل يّإ :لاقو «لسرأ ام ةلقب هرذعو

 .رانيد فلأ يشارف تحت عضو مث .كشارف تحت نم هذخف تضهن اذإف

 نايفس يبأ نب ةبتع جح :لاق «يلالملا برح نب دمحم نع -۲

 دق انإ !سانلا اهيأ :لاق مث هللا دمحف ربنملا دعصف نيعبرأو ىدحإ ةنس

 ءُرزولا ءيسلا ىلعو «رحألا هيف نسحملل فعاضي يذلا ماقملا اذه انيل

 ءاننوُد ٌعْطَقَك اهنإف ؛اًريغ ىلإ قاتعلا ودمت الف ءاندصق ام قيرط ىلع نحنو
 مكايإو «مكنم اهانلبق ام انم ةيفاعلا اولبقاف «هتّينمُأ يق هفنَح يّنَمَمم برو

 هللا لأسن .مكدعب نم حيرت نلو «مكلبق نم تبعتأ دق اهنإف "ول" لوقو
 :لاقف !ةفيلخلا اهيأ اي :لاقف «يبارعأ هضرتعاف لک ىلع الك نیعُب نأ

 نأ «يرمعل :لاق .لقف تعما دق :لاق !هاحأ ايف :لاق .عبت مو هب تسل

 ناسحإإلا ناك نإف ؛اًسحأ دقو اويس نأ نم ريح انأسأ دقو اونسحت

 لحر .مکتافاکُم انقحأ امف اّنم ناک نِإو «هماًمْتساب مکقحأ امف مکنم

 «لاّيع ُهَرتَک «ةلوؤخلاب لإ صتخيو ةمومعلاب مكاقلي رماع ينب نم
 للاب نيعتسأو كنم هللا رفغتسأ :لاق كش هدنعو «ٌرقف هبو «نامز هتطوو

 .كنع يئاطبإب موقي كيلإ يعارسإ تلف «كانغب كل ترمأ دقو «كيلع

 ىلع ريتك لحد :لاق «يومألا ورمع نب ديعس نب دلاخ نع -۳
 بّرغ اه لاقي كل ضر !نينمؤملا ريمأ اي :لاقف «ناورم نب كلملا دبع
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 قالخألا مراكم ةئاسر : قالغا مراكمو قمل فتك

 اهرم نمو اهبطر نم اًتبصأف يلايعو يدلوب اهيلإ تحرحو اهّيتأ امر

 هل لاقف .لعف ايني نأ نيتموملا ريمأ ىأر ناف ؛ًةرم ةمعُطو ةرم ٌءارش

 هنم كلو ةفيلخلا ٌرعاش تن :اولاقو سانلا همّدنف .كل كاذ :كلملا دبع

 يل نإ :لاقف ءديلولا ىتأف ؟ةعيطق ضرألا هتلاس تنك اله دع الرس

 هت وذرب ىتؤي امنإ ‹«هنم ْنكمتست ال كنإ :لاق .ةحاح نينمؤملا ريمأ لإ

 .نوذربلا نم اًبيرق ىنسلجأ :لاق .ةكعب ناك و ةكم نع فرصنا اذإ هبكر يف

 دبع هل لاقف «ماق نوذربلا ىلع كلا دبع ىوتسا املف .هنم اًبيرق هسلحأف

 :لاقف .ةحاح هل نأ فرعو «هيإ :كلملا

 برقم قيفرلا يف ير كاندأو ٠ كقيدص نع يزاوحلا كثزَح

 بقعتي ل تيطعأ امو قب ٠ غنام كنإف عتمئانم كنإو
 اهب هل اوبتكا :لاق !نينمؤملا ريمأ اي «معن :لاق .اًبرَغ تدرأ كلعل :لاق

 اهلوطو ىليل نبا قالحأ ةضارَع اهذب مراكملا ٌسانلا ردا اذإ

 .ناصحلا نم امجح لقأ «رظنملا ةعيدب ودعا ةعرسم ةمهطم لي :نوذربلا )١(
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 قالخألا مراكم ةلاسر قالغألا مراكمو لقعلا باتك

 :لاق !رخص ابأ اي كّمكُح :لاق .زيزعلا دبع كلذب بحجعأف اهنم غرف تح

 .هرمأ بحاصو هبتاك ةنامر نبا ناكو ءةنامر نبا ناكم نوكأ نأ مكتخأ

 الو هحارخج كل ملع الو اذه ىلإ تدرأ امو «كل اخرت :زيزعلا دبع لاقف

 :لاقف هيلع لحد یتح لزی ل مث ريك مدنف .ينع جرحا .بانکب
 اهلوُبَف زيزعلا دبع نم يل ادب امدعب يغلا ةطحخ يذخأل تبع

 اهلولذ كاذ لبق ينشكمأ دقو اهضوُرأ رومألا تابعص 0

 اهلوعف رومألا تاريخب روما ةرامع تيب لها نم ؤرما تنو

 اهليخد كيلع يرْرَي ةَلَح الو ايذاح كل انءاج اّبكر َرَأ ملف

 اهلين كروُبو اَهافوَح َعَرْمأف اهتانب ىليل نبا ضرأ يف هللا ارذ

 .افلأ نيرشعب كل انرمأ دقو «الف مكحلا اّمأ :لاقف

 ىلع ماشلا لطحألا مدق :لاق هيأ نع ميلع نب ىح نع ٥-

 اميف ايدَبَيم صاعلا نب ديعس نب هللا دبعب ربخأف «هحدتماف ةيمأ ينب ضعب

 ت ق
 .مالغ ذغموي هللا دبعو ةيبلغت -هّمأ مأ- هتدج تناكو مأشلاو ةنيدملا نيب

 :اهيف لوقي ىتلا هتديصق هدشنأف لطحألا هاتأف

 اًباصن مهُمركأ هللا دبعف دیعس ينب الاس كي نمف

 .ةيدابلاب اميقم يأ (۲)
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 ا غ  ROEخا  Eکت ت

 ايارعأ تيطعأ :هل ليقف .اهلخّرب ةقاتو مهرد فالآ ةسمخ هل رمأو 2
 :هللا دبع لاقف .زيسيلا هيضرُب ناك اغا اغإو «هتدتسق مو هتيطع ام اًتارصن

 يٽ كل يهف ءيشب كرم لو كتيطعأ ينإ :لاقف «ءاحف .لطحالاب يلع

 .لاعتف كل ادب فإف «ةنس لک

 شيرق نم موق جرح :لاق «يکلا يشرقفا ع يآ نع £41

NES E 
 مهَسَبَحف هيلإ اولامف .رکب يآ لا المول :اولاقف «ماشه ني ثراحلا

 ا اندنع ناک ول :لاقو ءةَلع هلمحت لام هيف بّرثب مهبلإ لسرآ

 انهو يف باهذلا ىلإ جاتحن ام :اولاق «كلذ اوأر ملف .مكیلإ هب اناسرا

 همّشحو هناملغ نم ٌدحأ مهنم ندي ملف ءاولحتواف .هب يفتكن ام اذه يف

 كماركإو كرب نم انيأر دقل :اولاق «هوعدو امف .مهتلخر ىلع مهنیعُی

 ام ندب م ءانتاحر دنع هانرکن ایش انیآو اتكلو ءانبجعأ ام كعينصو

 .كلذ نحن انفلكت ىقح انتاحر ىلع اننيعف كمّشَحو كناملغ نم دحأ

 .اّنع مهتاحر ىلع اًدحأ نونيعُب ال مهنإ :لاقو «كحضف

 gee 6 ټ 8%

 قالخألا مراكم ةلاسر رخآ

 نيلاعلا بو هلل دمحلاو

 نیلسرلا متاخ دامحم انيبن ىلع هتاواصو
EM- 









 ملحلا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتک

 ° ملحلا ةلاسر

 الإ ميلَح ال» :ٍ هللا لوسر لاق :لاق ه4 يردخلا ديعس يبأ نع ١-

  تبرجت وذ الإ ميكح الو ءةرلَع وذ

 ململ اغإ» :لوقب ل هللا لوسر تعم :لاق هظ ةريره يبأ نع -۲

 r و ٠
 "«هقوب رّشلا قي نمو «هطْعي ريحا ٌرَحََي نمو ءملَحلاب ملحلاو «ملعتلاب

 مهللا» :لع هللا لوسر ءاعد نم ناك :لاق «ةنييع نب نايفس نع -۳

 ةمالس نم هيف امل بابلألا يوذب اهقحأو «قإلحألا فرشأ نم ملحلا :يدرواملا لاق )١(

 ‹بضغلا ناجيه دنع سفنلا طبض :ملحلا دح و «دمحلا بالتحاو دسخلا ةحباز و ضرعلا

 سرغ نم :مهضعب لاقو .هراصنأ سانلا نأ هملح نع ميلحلا ضوع لوأ :ءاغلبلا ضعب لاق
 .ضارعإلاو حفصلاك ضارعألا نع بذ ام :مهضعب لاقو .ملسلا ةرمث ىنتحا ملحلا ةرجش

 :يبهذلا لاقو .هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح :لاقو ۳۲٠/٤ مكاحلا هجرحأ (۲)
 ملكت دقو :تلق ۰۳۷۹/٤ يذمرتلا هنسحو ٤٤۱/۱ نابح نبا هححص امك .حیحص

 لاف نكلو ءملعلا لهأ نم ةفلاط اهفع دقو ميلا يأ نع جارد ةاور نم هنأل دنس ف
 ريثك اهححصي ديعس يأ نع مثيلا يبأ نع جارد ةخسنو : ٥۸۹/٦ يوادملا يف يرامغلا

 رثعيو رومألا بكتري تح ملحلا لصحب ال .:ريثألا نبا لاق .مهرشكأ اهنسحيو ظافحلا نم
 عقو نم الإ الماك اميلح نوكي ال :ليقو .اهبنتجيو ًاطنلا عضاوم نيبتسيو اهب ربتعيف اهيف

 بيع ىلع هآر نم رتسي نأ كلذك ناك نمل يغبنيف لجخي ذعنيحف ًأطح هنم لصحو ةلزإ يف

 .ةمكح نع الإ ائيش لعفي الف اهررضو اهعفن ملع رومألا برح نم كلذكو «هنع وفعيف
 .o حتفلا

 يق ينطقرادلاو ۹٩/۱۸ ركاسع نباو ۲۲۷/۹ خیراتلا ف بیطخلا هجرحأ «نسح ثیدح (۳)

 ۸٥5/١. للعلا يف يزوجلا نباو ٠١ للعلا

- fo 



 ملحلا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا ا نک

 .ةيفاعلاب ينلَمَجو ‹ىّوقتلاب يضرأو ملا یزو بلم يشأ

 :اولاق «هللا دنع ةعفرلا اوُغتبا» :لاق لب يبا نع هل ةريره يبأ نع ٤-

 مُلحتو «كَمَرح ْنَم يطغئو «كعطق نم لصت» :لاق ؟هللا لوسر اي يه امو
 .”«كيلع لهَج ْنَمَع

 .لقعلا لاصح نم ةلصح ملحلا :لاق «ةملس يبأ نب ءاجر نع ٥-

 لاق :لاق «هدح نع هيبأ نع ىمطخلا هللا دبع نب حيلم نع ٦-

 (ةماجحلاو ملحلاو ءءاّيَحْلا :نيلسرملا نتس نم سمح)» ر هللا لوسر
ٍ 

 . "نطعتلاو «كاوسلاو

 ¿م :يكبسلا نبا لاقو .لصأ ىلع هل فقأ م ۱۸١١/٤: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق )١(
 هحرجخأ رمع نبا نع الوصوم ءاحج دقو ةلسرم فنصلا ةياور :تلق .ادانسإ هل دحأ
 سودرفلا يف يمليدلا هجرخأ امك «راجنلا نباو ۳۲١/۲ نيوزق رابح ي يعفارلا

 .يلع نب نيسحلا نع ۱1

 نم ٩٦/۷ يدع نبا هاورو يقهيبلاو مكاحلا هاور ۱۸٠١/٤: ءايحإلا يف يقارعلا لاق ()

 دعب يقهيبلاو مكاحلا دنع هدجأ مل :تلق .كعطق نم لصت :هلوق نودب رمع نبا ثيدح

 لاق رمع نب دمحم هدانسإ يقو .ثيدحلا ردص دحأ م :يكبسلا نبا لاق كلذلو «ثحبلا
 .هملع ةعس عم كورتم :بيرقتلا يف هنع

 داحآلاو يناثلا يق مصاع يبأ نب ركب وبأ هاور ٤/٤ ۱۸١: ءايحإلا جيرخت يق يقارعلا لاق (۳)

 عمجملا يف يمشيملا لاق .فيعض دنسب ۲۹٤/۲ رداونلا يف ميكحلا يذمرتلاو ٤4
 .مهجرت نمدحأ م هدحو هوبأو حيلمو ٠١۷/١( رصتخملا) رازبلا هاور ۲

 ‹لوهجج :يمذلا لاق «يملسألا رمع نب دمحم هيفو ۲۹۳/۲۲ يناربطلا هاور :۹۲/۰ لاقو
 نبا قيرط نم يور دقو :تلق .دحاو ريغ هنع ىورو كردتسملا يق مكاحلا هل ىورو :لاق
 ۸۳/١. ءافعضلا يف يليقعلاو ۱۸١/١١ يناربطلا هحرحخأ فيعض دنسب اضيأ سابع

۳“ - 



 ملحلا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 وک

 نهب فرش ٌعََرا» :لاق ل لا لوس نأ ؛هت ةريره بأ نع - ۷

 نُ وفظو «كمَرح نم يطغفو «كعْطق نم لصت نا ك

 .٬كّيَلع لج نع مغو كَم

 ملا درن مسل جرا ةا :لاق لل يبلا نع بط يلع نع ٨

 هتي لهآ ا ارابج بنكي هنإو «ېئاقلا مئاصلا ةجَرَد

 ٩- سوا 4 نسی روک و :هل وق يف «نيزر يأ نع 2

 .ءاملع ءاملح

 اشا ناو ۰ |« اکل ي يدع نباو ٤۰۹/٤ ۾ خيراتلا يف بيطخلا جرحأ )١(

 ناو ناينبلا هل ىلاعت هللا فرشي نأ دارأ نم :ظفلب ةريره يأ نع ۳٠٠/٦١ خيراتلا

 نم لصيلو «همرح نم طعيلو «هملظ نمع فعيلف ؛ةمايقلا موي تاجردلا هل عفري

 ٤۰۷/۱: هریسفت یل ریثک نبا لاق «فیعض هدانسإو .هیلع لهج نم ىلع ملحیلو «هعطق
 ل5 هللا لوسر نأ ؛بعك نب يأ نع تماصلا نب ةدابع نع هكر دتسم يق مكاحلا یورو

 طعيو «هملظ نمع فعيلف ؛تاجردلا هل عفرتو «ناينبلا هل فرشي نأ هرس نم :لاق

 دقو .هاجرخب ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاق مث .هعطق نم لصيو «همرح نم

 هللا يضر ةملس مأو ةريره يبأو ةرجع نب بعكو يلع ثيدح نم هيودرم نبا هدروأ
 ينطقرادلا هفعض ةيمأ وبأ :لاقف مكاحلا ىلع يذلا كردتسا دقو :تلق .كلذ وحنب مهنع

 ريبكلا يف يناربطلا هاور :۱۷۸/۸ عمحملا يق يمثيهلا لاقو .ةدابع كردي مل قاحسإو

 .فيعض وهو ىلعي نب ةيمأ وبأ هيفو ۸۸/۳ طسوألاو ۹/۱

 دنسب ۲۳۲/۹ طسوألا يف يناربطلا هاور ۱۸٠١/٤: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق (۲)

 فيعض وهو ةزمح نب هللا ديبع نب ديمحلا دبع هيف ۲٤/۸: عمحلا يف يمثيملا لاق .فيعض

 هدنسو :يرذنملا لاق «باوثلا باتك يف خيشلا وبأ كلذك هاورو :يديبزلا لاق .ادح

 ۱۹٤/۱. سودرفلا ف يملیدلاور ٨۸ ةيلحلا يف ميعن وبأ كلذك هاورو :تلق .فيعض
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 ملحلا ةلاسر الخ مرو لقيا تک

 اولاق لآ مھبطاح اذار ط :هلوق ىل «نسحلا نع ٠

 .اولهج : مهيلع لهج ناو «ِءاملح :لاق :٣ ٦[« فاترفلا] 4 ر امل ۰

 ت
2 

 ١- اوَهضرألا ىلع نوشََي] :حابر نب ءاطع نع ]الفرقان:٠٣[

 .ءاملع ِءاملح :لاق

 هملح نم ميلحلا ضّوع لو :لاق هڪ بلاط يبا نب يلع نع -۲
 لابا یم الزنا ملک نات نأ

 اعا وت الإ كلذ علی الو گوهش مو لی لح

 فيضأ ام :لاقی ناک :لاق «يسبعلا رجح نب بيبح نع ٤-

 لع ل ملح لثم ءيش لا ءيش
 ا هال ءلقسا نم عزا ملنا :لاق ءةملس يآ ني ماجر نع ۶

 س لاعت ت

 رمألا ٌعاَمحو «ملحلا ِلقعلا ةماَعد لاق یفیص نی مکا نع ا

 .وفعلا رومألا ٌريَحو «ربصلا

 ةيحص هل تناكو هإظ اريمع هد نأ ؛يمطخلا رفعج يأ نع -۷

 نم «ةءاَنَد مهسلاجُم ناف ؛ءاهفسلا ةّسلاَحَمو کای انب اي :هينب یصوا

 هرکی ام ىلع ربصی نمو مدني ةبحُي نمو «هملحب رسب هیفسل ا ىلع ملي

- TA - 



 ملحلا ةلاسر قالخألا مراکمو لقعلا باتك

 ركنملا نع ىهنيو فورتعملاب رمأي نأ ا مکدحأ دارا اذإو بحماس كردي

 قو نم إف ؛هلا نم بوشاپ ق قانو «ىذألا ىلع ربصلا ىلع هفت نطو

 ُهركأامباخأالعل م کلا ا ينإو

 ُةبشأاي ملحلاو ملخأو ت اظفحما ملكل ۱ لع ىضغأو

 اوهم وأ كل اوفر امو ل اجرلا ءاورب ررت الف

 يرظانلا بحجعي تف نم €
 E ك

 هبي ةءاندلا دعو ت امركلملا رضح اذإ ماني

 4 انوه م ضرَالآ ىلع نوشي ل :لاعت هل وق يف «نسحلا نع - ۹

 .راقولاو ةنيكسلاو نيللا :برعلا مالك يت نوملا :لاق [٠:دترإ

 ملحلا :لاق «يدزألا كلام نب هوفألا نع ۰
 «ظيغلا نع ة ةَرجعم

 لاجرلا هب رفض ام ريخ نمو ييانفلل ةَمَدَّم يعلاو «يعلا نم شْحفلاو

 .ندبلا ةحار ءاّرملا كرت ينو «نسحلا ناسللا

 نإ» :سيقلا دبع جشأل لاق لب يبلا نأ ؛بلط سابع نبا نع ١-
(YD we ةاألاو ملح ؛ هللا امهبحي نيل كيف) 

 نإ ؛ملح هعم ملاع نم ناطيشلا ىلع دشأ ءيش ام :هللا ههر نالجع نب دمحم لاق :ظيغلا )١(

 .همالک نم دشا يلع هتوکس :ناطيشلا لوقي «ملحج تكس تکس نِإو «ملعب ملکت ملکت

 ۸/۱ ملسم هجرحأ «حيحص ثيدح )۲(

- €۳ 



 قالخألا مراكمو لقعلا بانك
 ا ر را

 ؟محشأ لاجرلا يأ :متهألا نب ورمعل لاق هنأ ؛ههظ ةيواعم نع ١- ا

 يف هايند لَذَب رم :لاق ؟ىمسا لاجرلا يأ :لاق .هملحب ُهَلْهَج دَر نم :لاق

 .هنید حالص

 :مادک نب رعسم لحر دشن ۳

 اهكايح ةيحت باوح الإ هّباطح هيفسلا ىلإ ٌنَعحْرَك ال
 اهكاَرح تدرأ نإ اًت دادزت ةفيح كرحت هك رحت قمف

 دق :لاقف ‹«رعاشلا لمؤملا ناتا :لاق بلك نب ةدابع نع £

 :تايبألا ةليللا هذه عمسا نكلو ءائيش يل يورت ال كنأ تملع

 توكسلا ةتباحإ نم ريحف هبحت الف هيفسلا قط اذإ

 تيزح همتاشي نمل تیزح اًبيمل ادبأ اهباشم تشسلف

 قدص ؛اهب نوفرعي تامالع ىوقتلا لهأل :لاق ‹«نسحلا نع ٥-

 ةلصو ءءاليخلاو رخفلا ةلقو ءدهعلاب ءاقيإلاو ءةنامألا ءادأو «ثيدحلا
 ةعس و ‹قلخلا نسحو ياسنلل ةةاقملا ةلقو يافعضلا ةمهحرو محرلا

 .ىفلز هللا ىلإ برقي اميف ملعلا عابتاو «ملعلا

 :يثراحلا دايز نب دمحم نمحرلا دبع نب نيسحلا كشن ٠١-

 .عامحبا ةلق :ةتاغلا )
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 متلحلا ةلاس قالخألا لا مراکمو لقعلا باتك

 ةفعو ءايح اوقل اذإ ىضرمو

 0 نوفاخي نمو مم نأک

 :قارولا دومح دشنأو -۷

 ملح لضفب هيفسلا ىلع تفجر
 يندججي ملف َةهافّسلا يب نظو

 هيفس يف غلبأ ملحلا لضف ذو

 رحاهتلا دنع ءاشحفلا نع اًسرحو

 .رداوخلا ثويللاك ظافحلا نعو

 رشاعملا باقر تلذ مهلذب
oR 

 رياعَملا ءاقتا الإ مهمصو امو

 امال هل هلع لعفلا ناکو

 اًمالس هل تلقو ةهفاّسأ L2 ورو ر

 اَمالَمْلاَو ةّمَدَملا بسك دقو

 .باوج توكسلا :لاق «شمعألا نع -۸

 ؟ميلحلا نم :هریزول ی رسک لاق :لاق ‹ شايع نب رکب يأ نع ~۹

 .هيفسلا حلصي يذلا :لاق

 ديبع نب ةحلط نب ىسيعل ليق :لاق «هللا دبع نب بعصم نع ٠-
 .لذلا :لاق ؟ملحلا ام :اميلح ناكو هللا

 .لذلا ملحلا نإ :لاق هلك ةيواعم نع ١-

 .مّعلا رمح مرَكلا لب ينرسي ام : لاق هک ص ةيواعم نع 1

YYهللاوف < «ملحلاب اشيرق اوعراق !ةيمأ ينب اي :لاق يلطف ةيواعم نع  
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 ملحلا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 . sS ر :r ميو هيب وو هرم ۴گ
 نع ملجلا عفد امو « يعم روثيف هریداو « يندجنيف هدجنتسا قيدص يل وهو

 امرك الإ هداز الو «هفرش فیرش

 تمتش :لاق «ةنوعح لآ نم لحجر نع معشق نب ديلولا نع ٤-

 .انامز اهب ينودبعتساف «ينع ملحف «ةرصبلا لهأ نم لحرل االف

 رمه لذلا نم ييصنب ينرسي ام :لاق «نصح نب ةنييع نع ٥-
 نأ ةَهاَرك المتحف اًهُهركاف ةّملكلا عمسأ :لاق ؟كاذ فيكو :ليق .معنلا

 .يلَع داَعَيف بيحأ

 يأ :سرفلا نم لحجرل ليق :لاق «نيسحلا نب يلع نع ١-

 اندنع نأ ريغ «قّبسلا | ةايضف َريشَدرأل :لاق ؟مکدنع َدَمحَأ ناک مگک ولس

 انالار لا :لاق ؟هيلع بلغ ناك هقالخأ يأف :ليق .ناوريشونأ ة ةريس

 .ةّهلا ولع امهجتني نامأوت امه :لیق

 باقع يأ : اکا ضب لی :لاق ءنيسسحلا نب يلع نع ¥

 نم ميال سیلو «مظکيف هيف ام كبحاص عيل نأ لاق ؟بعصأ ملخا

 .ریصف قدص نم نکلو «“ "فرق

 امأف ؛لهاجنو لقاع :نالحجر سانلا :لاق «مثيخ نب عيبرلا نع -۸

 .هراجُت الف لهاجلا امأو «ەذۇئ الف لقاعلا

 يغب :فرق )١(
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 أ نب ةبارعل لاق هنأ ؛هط ةيواعم نع -۹

 .مهجئاوح ق ىعْسأو «مهلئاس يطعأو «مهلهاج نع ملأ تنک :لاق

 مرح :اولاق ؟مک دیس نم !ءط رشعم اي :لاق ہظ ٠ - ةيواعم نع ”

 رفتغاو ءانلهاج نع ملَحو ءانلئاس ىطعأو انمتش لَمتحا نم ؛سوا نبا

 :لوقي يذلا لاق ؟سانلا رعشأ

 مهتاريج اًخلا نم نيعنالا

 هضيب قربي شبكلا نييراضلاو

 مهلويح ناصحلا ىلع نيفطاعلاو

 مكئاًرقأ اوذح اعم نيلئاقلاو

 اذإ ليم الو ساكنأب اوسیل

 مهبيطح باع الو نيلئاقلا الو

 .نانطألا نب ورمعل رعشلاو

 نم

 لئانلا مث هللا رب اوديو

 لزانلا ماعطلا ىلع نيدشاحلاو

 لئاسلل مهءاطع نيلذابلاو

 لهانلا ضايح نع ةينملا بّْرَض

 لزانم لك برضل نيلزانلاو

 لكلا ءارو لم ةينللا نإ

 لباولا تحت دسألا يشم نوشعب

 لعاشلاب اولَعشأ تّبَش برحلا ام

 لهاجملا ءاد مالحألاب نوفشي

 لصافلا مالكلاب ةَماقْلا موي
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 نب ةورع لوم طيقل نب نانس تيتأ :لاق «لبش نب ةيمأ نع 4

 ف هترواشف «-سانلا كردأ دق ناكو- زيزعلا دبع نب رمع لماع دمحم

 «كنيد يف كيلع هلحدي امال كودع ءئكل م اذإ :يل لاقف «ءيش

 تدب كسفنبف

 حقو هنإ :دمح نب رفع لحر لاق :لاق «نوع نب رباح نع ٤-

 كکر ت نإ :ي لاقیف « هکر دير ينإو «رمأ ي ةعزانُم يموق نيبو ينسب

 .ملاظلا وه ليلذلا نإ :رفعج لاقف .لذ

 نب كلملا دبع نأ ؛براحم نم خيش نع يرمعلا رمع يبأ نع ٥-

 لمأ كدشنل :اولاقف «هتيب لْهَأو هدو نم ةّدع يناموي ناک ناورم

 یھ PP وزا واشتاق « «یورب ام َرَعْشأو مک

 o2 f # oT ت ۰

 هعنص رافظأ تملق محر يذو

 هریغ لواحي ال يمغٌر لواحي

 .بلغتو مزهت :ءیک (۱)

 وهو هنع يملحب

 س ودع ماهس
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 قالخألا مراكمو علا اثات
TONE NOSED Î 

 الهاج بيغلاب يضرع متشيو
 ينماس ةبارقلا لصو هتم اذإ

 ينصعيو یی فصل ةعدأ أ و
 ت

a 

 لا .e و هلل ق لرو

 هطحخو ا ل نإ

 يلام مده يتثأاإ یسيو
 ةّصاصح وذ مدعم يآ ول دوي

 ينك ثداوحلا ف اع عو
 اعرذم رللا بکن ا

 فتو هل ب ي ا

 ةبيصم هيلبع ا اذإ يلولقو

 ملسلاو براقألا برح يوتسي امو

 متش الو ناوه يدنع هل سیلو

 ملإلاو دهافّسلا كلت اهتعيطق

 محلا هريغ رئاح محل وعديو

 مْسحلا هعفني سيل اًعْطق مَطقأو 1

 مرحلا مظع ولو انايحأ ملحأو

 ملظ اهليطعتو قسح اهتياعر

 مشو ههباشی ال رانش مشوب

 ْمذهلا هاش نمك ينيب يذلا سيلو ٠ 8 o ۶ وو چ

 ُمَدَعلا هطلاخُب نأ يدمح ٌهَركأو

 منغ الو ءاتس اهیف هل نأامو

 مصخلا هضع ذإ مصخلا هنع بلاكأ
 مشعلا هتياغ مصخلا ديدش دلا

 ألا دلولا ىلع وت امك هيلع
 معلاو دفرلا وذ لاخلا كادف ملسأ الأ

 ُمظكلا عف د دقو يظيغ ىلع يمظکو
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 ياخ رف ل بانک

 مربا هب قيضي دقح اذ ناک دقو ٠ هّنلتسا ىتح َنْعضلا هنم لَتْسأل

 ملا عقرب دقو يئانخإو يقفرب ٠ هتْعقَرف انني اًمالثنا تنفد

 لَك ةيودأب ىفشي امك يملحب ٠ اعسوت هنم ردصلا لغ تأربأف

 ُمْلس انل وهو برحلا دعب حبصأف ُةتيبو ينيب برحلا ران تأفطأو

 .ينزملا سوأ نب نيعل رعشلاو

 هيلإ نسْحأف ءاسأ نم لاقي ناك :لاق دمحأ نب ليلخلا نع ٠-

 ۰ .هتءاسإ لثم نع هعدري هبلق نم زجاح هل لصح

 ملحتلا ملحلاو «ملعتلاب ململ اغنإ :لاق يظ ءادردلا يبأ نع -۷

 قوي رشلا قوتي نمو «هطَعي ريخلا رحتي نمو

E Rie 

 نب مكحلا نب نمهحرلا دبع رم :لاق «يرمعلا رمع يبأ ورمع نب رفعج نع
 مهو مهب رمف كلذ هغلبف «هنم اولانف «حمج ينب نم سانب صاعلا يأ

 رح ام مککاھتاو يايا مکنشش يقلب دق !حمح ينب اب :لاقف «سولج

 کس یتا اإ مرات ماركلا ماعللا مش ت اًیدقو «هلل ۷

 ٌرعشلا امو 1 ا وا
2 

 ربا نع سقت تمرکآ يیکلو دک ا
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 قالخألا مراكمو لقعلا اتك

 يلقع ينكر اد دق ينُعَد ملحلا ىلع يذاع تلقو مگنع اهب ترا

 لذَعلا نع قيضي نأ ْنم اًنمق نكي بشي نمو لادقلا بْيَش ينالحجو
 لسا جهنلاك ثْعَول اوأَحو اولاقف مُر اطحأ موقلا لعل تلقو" £

 ٍلْحَضلا ردكأ اوبرشت ال حمُح ينب ٠ مكنيبو ينيب ملحلا اويرأ الهمف

 بهو هلاق لوق هیف اباتک تدحو :لاق «یجج نب يرسلا نع -۹
 نمو «بّلغُي لهجي نمو «ملسي تُمصَي نمو «محرُي مح ري نم :هبنم نبا

 ءارلا عدي ال نمو «ملسي ال رشلا ىلع صرحي نمو «ئطخُيإ لجعي

 ةيصو عبسي نمو «مّصعُي رشلا هرکی نمو «مأی متشلا مرکی ال نمو مش

 هللا لاسي ال نمو «عنتمي هللا لوتي نمو «نمأي هللا رذحي نمو «ظقحبا هللا

 .رقظي هللاب نعتسي نمو «لدخي هللا عم نکی ال نمو «رقتفي

 ينإ !ينب اي :هنبال لاق نامقل نأ ؛لضفلا يبأ نب دمحم نع ٠
 بيرقلل كَملح طتسبا ؛اديس لر م نهب تکست نإ لاصخج كيصوم

 نكيلو «كءابرقأ لصو «ميفلاو مركلا نع كلّه كسمأو «ديعبلاو

 .مهب بعت ۾ مهقرافو كوقراف اذإ نيذلا كئاوخإ

 ءاجف راند نب كلام دنع انك :لاق «راسي نب ناسح اوا

 .ءوسب ينترکذ كنأ يل ركذ !ىبحي ابأ اي :لاقف «ةيحان ينب نم لحر

 .يسفن نم يلع مركأ نذإ تنأ :لاق
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 ملحلا ةلاسر قنا ۴ مراکمو لقعلا بانک

 ر غ 2 ا ر م ر o ت ع

 ا ا هب يدعو يمّنش تنبب باوثلا كيسكأ
8 

 ايلع يسفن نم يلع زعأ ادض تحبصأ دقو نذإ تنأف
 هيف نكي لو تيبلا اذه مَا ْنَم» :لاق «هعفر نادعم نب دلاح نع -۴۳

 نسخو «هيلع هللا مرح امع هژجحي ع روو «هلهج هب طبضَ ملح ؛ثالث لاصخ
 . هح يف هلل ةجاح الف «هّبحص نمل ةبحص

 بح هللا نإ» :ل هلا لوسز لاق :لاق «رانید نب ورمع نع ٤-

 . ”«فحلملا لئاّسلا ءيذبلا شحافلا ضَّعْبَيو ففعل ينغلا ييحلا ميلحلا

 نم ىلع فقأ ملو «عفر ريغ نم دلاح مالك نم ۴۲ عرولا ةلاسر ف فنصملا هدروأ (۱)

 هيف نك نم ثالث :اعوفرم سبأ نع براقم ظفلب درو نكلو «ظفللا اذهب هجر ٠

 نع هزجحب عروو «سانلا يف هب شيعي قلخ :ناميإلا لمكتساو «باوشلا بجوتسا

 رازبلا هاور ۱ عمجلا يف يمني لاق لهاا لهج نع هدر ملحو «هللا مراحم

 .اهيلع عباتي ال ثيداحأب ثدح :رازبلا لاق «نامیلس نب هللا دبع هيفو ۷١/١( رصتحملا)

 نکي م نم ثالث :اعوفرم يلع نعو .مهفرعأ م نم هيفو رازبلا هاور :۲۹/۱۰ يف لاقو ۰
 هب دری ملح :لاق ؟هللا لوسر اي نه امو :لیق .هللا نم الو ينم سيلف نهنم ةدحاو هيف

 لاق .هللا يصاعم نع هزجحي عروو «سانلا يف هب شیعی قلخ نسخو «لهاجلا لهج ۰

 ةعامج هيفو 1/۲ کک طسوألا يف يناربطلا هاور : ۲٤/۸ عمحملا يف يمثيملا

 مهفرعأ م :

 نع الوسوم ءار e Eg نر ثیدح (۲)

 ٠۹۹/۱۰ يناربطلا هاور ۱۸۱۹/٤: ءایحإلا جیرخت ف يقارعلا لاق ءاهنع هللا يضر ةمطاف
 س : ا
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 ملحلا ةلاسر قدلخألا مركمو لتعلا باتك
EROS 3 OS ك 

 هيف نكي مل نم ثالث» :لاق ب يبلا نع 4ل سابع نبا نع ٠-

 ملحو «هللا يصاعم نع هزجحت یوقت ؛هلمع نم ءيشب ندعي الف نهنم ةدحاو
 .(سانلا يف هب شیعی قلو «هیفسلا هب فكي

 هللا لوسر لاق :لاق ءهدج نع هيب نعآابيعش نب ورمع نع 7

 سان موقيف ؟لضفلا له ن ا دانم يداني ةمايقلا موي قئالخلا هللا عج اذإ» :

 مكارن انتإ :نولوقيف ةكئاللا مه ءةنحلا ىلإ اًعارس نوقلطنيف ريسي مهو

 ناك ام :نولوقيف «لضفلا لهأ نحن نولوقيف ؟متنأ ْنَمَف ءةنجلا ىلإ اًعارس

 لهُج اذإو ءانرّفَع انيلإ ءيسأ اذإو ءانرّبَص انْملَظ اذإ انك :نولوقيف ؟مكلْضق

 .«نيلماعلا رجا معنف ةنجلا اولد :مه لاقیف ءانملح انیلع

 وهو «هللا يضر يتلا لالخلا نم ملحلا :لاق هڪ سابع نبا نع -۷

 هلیلخ فصو یلاعت هللا اوعمست ل «ةرخنآالاو ايندلا فرش هبحاصل عمجي

 ي
 هاور ۸٨ عمحما يف يمثيملا لاق «ةريره يآ نعو .ينغلا :هلوق نود «فيعض ا

 .حاحلإلا ديدشلا :فحلملا .ادح فيعض وهو ريثك نب دمحم هيفو 4١۳( فشكلا رازبلا)

 وبأ هاور ۱۸٠١/٤: ءايحإلا جيرخت يق يقارعلا لاق ۲١ .  سودرفلا يق يمليدلا هجرخأ )١(

 .نيل دانسإب ۳۹۰/۲۳ ةملس مأ ثيدح نم يناربطلاو «فيعض دانسإب زاججإلا يمين

 دبع هيفو يناربطلا هاور - ةملس مأ ثيدح نع - ۲۸١/٠١ عمحما يف يمثيملا لاق :تلق

 .تاقث هلاجر ةيقبو «يوقلاب سيلو هثيدح بتكي :متاح وبأ لاق «زمره نب ملسم نب هللا
 ٥۳. :مقر ثيدحلا رظنا

 .ملعأ هللاو «فعض هدانسإ فو «بيرغ هنتم :لاقو ۲٠۳/١ بعشلا يف يقهيبلا هجرحأ (۲)

 وهو يمزرعلا هدنس ييو يلصوملا ىلعي وبأ هاور ۲١۳/۸: فاحتإلا يف يريصوبلا لاق
 .فيعض وهو ىلعي وبأ هاور :بلاطملا ين ظفاحلا لاق .فيعض
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 قالخألا مراكمو لقحلا باتك

 وو

 .٠٠:درم 4 )بيم وأ ميلَحْل مهرب نإ :لاقف «ملحل اب

 سلاَجُت ال :ةّمكحلا يف بوتكم :لاق «ةرق نب ةيواعم نع -۸

 . .ءاَمَّحلا كهقسب سلاح الو ءءاهفسلا كملحب

 ناورم نب كلملا دبع نأ ؛-دزألا نم لحر- ريشب نب رمع نع -۹

 :لوألا لاق امك قارعلا لهأ لثمو يلثم اغنإ :فسوي نب جاجحلا ىلإ بتك

 اطقل هن نمك مهايإو ينإف

 ادغممهباراظتسناو املحو ةانأ

 مهنيو يني رهللا فورص نظظأ
 يتمارع فات يأ اوملي ملأ

 همظع ربجأل ىعسأ نم لاب امف

 مهنم بنذلاو |هجلا يذ ىلع دوعأ

 يرست ال ريطلا تتاب هبنت مل ولو
 رمغلا عرضلا الو يناولاب انأ امف

 رسقلا ىلع نيلت ال يتانق نأو

 يرسک هتهافس نم يونيو اظافح

 يرحب مهقرغ تبقاع ولو يملحب

 «كدلوو كلام ركي نأ ريحا سيل :لاق هه ءادردلا يبأ نع ٠-

 ةدابع يف سانلا يدانت نأو «كُّمْلع رثكيو «كملح ْمْظعي نأ رّيحلا كلو

 .هللا ترفغتسا تأسأ اذإو « هللا تدمح تنسخ اذإف ؛ هللا

 هيلع لهحج ناو ءلهجي ال ميلح نمؤملا :لاق «نسحلا نع ١-

 ناو «لعی ال لتعو عمق ناو «طقب الر وقع ملط زو ملط ال میلح

 رص هيلع لح
 و ع دار ر ا

 نم زعلا ىلإ برقأ قحلل للذتملا :لاق «ةرفع ىلوم رمع نع -
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 مكحلا ةئاسر قالخألا مراكمو لقعلا بانك

 4 ۳ 4 هه ھه ص or 2 رە

 .ملظ ريغب ءازج لذلا هللا هزجي قح ريغب ازع غيب نم «لطابلاب زتعلا

 نم ييصنب ينرسي ام :لاق هللا همحر نيسحلا نب يلع نع -۳

 .مّعَنلا رمح لذلا

 :ةشئاع نبا دشنأ - ٤

 ماوقأل وزع ناو اولد تح امرك نإو ٌماوقأ دحلا غلب ال

 مالحأ رفع نكلو لذ وفعال ةَرفسَم ناولألا ىَّرَتف اوُمتشيو
 ماَجلأو جارشأب تابئانلا ف هتوعد دنع اوبل راجا اعد نإو

 ماَهلاب نيرغأ مهفايسأ نأك لحجر ىغولا دنع مه نيمشلم

 نب دیعس تعم“ :لاق «-نامثعل ىلوم- فسوي نب ورمع نع ٥-

 يأ نب ناميلس نب ركب يبألو نمحرلا دبع نب ركب يبأل لوقي بيسلا
 :اولاق «مهنم الإ مهاله نوكي ال :لاقف «ةيمأ ينب اوركذ دقو ةمثيح

 رثکت مث ءاهوسفاتتیف «مهؤاهفس یقبیو «مهؤاَملُح كلَ :لاق ؟ضیک

 د
 :لوقي ثيح رعشلا ديجب ينفرعأ ام :لاق «ةمربش نبا نع ٦

 اودس اوقع ناو اوفو اودهاع نو اتبلا اونسحأ اوب نإ موق كعلوأ

 اودک الواهوردک ال اومعنا نإو اهب اورج م هيف ءاًمعنلا تناك نإو

 اوُذر مكمالحأ لضف ودر رمألا نم ثداح لح ىلع مُهالوَم لاق نإو
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 :يفقثلا دشنأو -۷

 ملح ل طخسلا دنع وه اذإ اًيضار ءرملل ملحلا متي سيلو

 مّشحَي م ّرْلسلا ىقال وه اذإ ايرث ءرملل دوجلا متي ال امك

 :ةيمأ ينب نم لحرل نمحرلا دبع نب نيسحلا دشنأو -۸

 معو يذ ريغ ملح ليصأ بأ ا وحر يذ مل نم ينعنميل ي
 مرک نمو حفص نم هيفک تألم براقع تيد نإو تنل نال نإ

 :يفقثلا مكحلا نب ديزيل دشنأو -۹

 عحارملا ميلحلاو يلقع تعحارو ىقتاو ملحلاب لهحباو ابصلا تيرس

 عزاو ءرملل مالسإلاو بْيَشلا فو ىوه ع نأ مالسإلاو بيلا يأ

 ئاب دمحلاب لاملل يننكلو ةوق لحُبلا مُعزأ ال ورنا ينإو

 عضاو ٌمذلا يمني ال يذلا نأو هلهأل ذْجَم دولا نأ ملعأو

 :اضيأ مکحلا ن ب دیزل دشنأو -۰

 ليتق ريغب اموي يمد باصأ ينعيطتسي ول ءرملا ىعرأل ينإو

 ليلدب ينعاس ام ىلإ داقي امنأكو هءاسامع ضرعأو

 ليمجب الو هنم سخ الب حص لاحاو ينم هلا

 ليلعو ءىداب عدحج باعيإب هفتأ تعلج ملحلا الول تعش
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 مسلحلا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتک

 م دنع لاس رل میلا نا يسؤجلا هل لاقف «هيلع هفسف ايسوجج

 ج نہ ھاو یکن :لاق «هنم دولا قارا نم رک ذب

 "تاياغلا ٌرْصق :ةمكحلا ىف بوتكم :لاق هبنم نب بهو نع ۷

 "را رمل رصقو «ةَحاَرلا ملحلا رصقو بضع هفلا رصق ؛ثالث

 ؟ملحلااام ل لبق سيق نب ضنحألا نأ يغلب :ركب وبا لاق -۳

 اليف رک ام ىلع ریصت نا :لاق

 اريخ موقب هللا دارأ اذإ» لي هللا لوسر لاق :لاق نسما نع ٥-

 لعج ارش موقب دارأ اذإو «مهئاحمس دنع مُحافو «مهئاملخ 8 مهرمأ لعج

 “۱ ھئالخُب دنع مهأيفو ‹مهئاهفس ىلإ مهرمأ

 .لداح :یحال (۱)
 .رومألا ةياهن :تاياغلا (۲)
 .زوفلا :رفظلا (۳)

 مقر ليسارملا يف دواد وبأو ۲٠۳/۲ راثآلا يف فسوي وبُأ كلذك السرم هحرحأ )٤(

 يوانملا لاق «ديعس يبأ نع ۲٤٦/١ سودرفلا يق الوصوم يمليدلا هحرحخأو ١

 امك ۳۳۸/۱ ریدقلا ضیف .دیج هدانسإو ی هللا لوسر لوم نارهم نع لال نبا هجرحأ
 هس
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 ينب يف موقل ةبلك تناك :لاق هبط ط ورسع نب هللا دبع نع ٦~

 :لاق «يلهأ فيض حبن ال :تلاقف فيض مهب لزاف :لاق «حبّن ليئارسإ

 هم لثم هذه لم :لاقف «مه ي كلذ رکذف اًهنْطَب ٤ اهؤارج حبنف

 ۰ .اهیاملُع وأ اهءاملح اهڑاهفس رهي مکدعب نوکت

 :يشرقلا رفعح وبأ دشنأ -۷

 اًشاًخف بيطلا ضعبب رفت نأ اًشاَيط تنك ام اذإ رَنَمأ ال

 اشاع ام ءرملل هعفتأو ادح هّتبْعم ىلحأ ام ملحلا اذّبَح اي

 :يونغلا دعس نب بعك دشنأ -۸

 ُبيهَم ودعلا نّيَع ف ملحلا عم هلهَأ نير ملحلا ام اذإ ميلح

 بيرق وهو ءاروعلا قطني ملف اوّظَمَحَت لاحرلا هاءارت ام اذإ

 ناسير نب ريج مّاَخب تيتا :لاق «ليمر نب كاحضلا نع -۹
 . فرش ملح نم :دنسملاب بوتكم هيلع اذإف ؛يريمحلا

 :لاق « بیبح نب ةرمض نع -۰

 بّعْصلا بكارم ريح ٌربصلاو ٌمرك ىقتلاو نير ملحلا

 .لذلا ىلع رّبصلا دَدوسلا :لاقي ناك :لاق «نيسحلا نب يلع نع -۱

 ی

 ۲۸۷/١. يرامغلل يوادملا رظنا
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 قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 :مشاه ينبل لول شيرق نم لحجر دشنأو ۸1

 هدهجاقب اب يرق ۾ يمل ىر لج يڏو

 هدول كاذامو ٠ ملحلا ىوس نسحأ ملو

 هدنع يذلا ىناطعأو  يدنع يذلا تيطعأ ف

 :ىميتلا ةشئاع نبا دشنأو -۳

 ارذُع ةبتالاط نينا ةلاسب ياهددرف خا نم تءاح ءاّروعو

 ارنُع اتتيب تروا اهتع فعأ مو اهلغم تلقاه اق ذإ هنأ ولو

 .هرش كب لص ال «هقئاف الك موق لكل نإ :لاق «بعک نع ٤-

 بالكلا بلك نم كيلع رضا هيف تركف نإ نّسلألا بلكل

 باذع ىف اده قيدص نإو اقيدص يذيب ال بلكلا نأل

 :يونغلا لاهنملا نب ءالعلا دشنأ ٦-

 هضع نم ليذلا عفرأ ملف يرزغم نم هافالَم بلكو

 هضٴرع نم كضرعب ىضريس هتم اذإ ميلا نأل

-Yنمهحرلا دبع نب دمحأ دشنأو : 

 بلكلا نم قيدصلل اظافح لقأ هُدحو مث بلكلاب هش

 بحل ا نم ءانع يف اذه بحاصو رض ال ًارما لكلا فرعي تم
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 ملحلا ةلاسز قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 اک :لاق هلک ةيواعم نع -۸

 :رجح نب سوا لاقو ٩۹-

 اعم دقو ىأر دق ناك نظلا كب نظي يذلا يعملألا

 :لاقو .هنظب عفتني مل نم هلقعب عفتني ال :ءامكحلا ضعب لاقو -۹۱

 اًباًبَشلا ةعق دقو بيش هب عمه ةادغ ديلولا ابأ تيأر
 ٤ ءو 4

 اباصأ وأ ضرمأ نظام اذإ يأر بيشلا اذه تحت نكلو

 ءرملا نيز :ءامکحلا ضعب لاق :لاق «دراطع نب دیعس نع -۲

 ‹مظكلا ملحلا نيزو «ملحلا لقعلا ْنيزو «لقعلا مالسإلا نيزو ءٌمالسإإلا

 فوقولا ربصتلا نيزو «ُربصتلا ربدتلا نيزو ءٌركفتلاو ٌربدتلا مظكلا ٌنيزو

 .ةيصعملاو ةعاطلا دنع

 :لاق ؟دايز مأ مكحأ تنأ :هبلط ةيواعمل ليق :لاق «رمعم نع -۳

 .هعجأ م يلع قرتفي هكر تأ انأو «هيلع قرتفي رمألا كرتي ال دايز نإ

 عم ةجاحلاو «ةهافسلا عم ةمادنلا :لاق « يفيص نب مثكأ نع ٤-

 .ىتغلا عم ةضعبلا نم ريح «ةبحلا

 :هنبال لاق هنأ ؛نامقل ةمكح يف :لاق «هبنم نب بهو نع ٥-
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 عم وهو «ٌنَسَح تمصلاو ءُنَسْحأ ملحلا عم وهو «نّسَح ملعلا !يب اي
 نم جرحي نأ زذحاف «دسحلا بان وه ناَسْللا نإ !يب اي .نسحأ ةمكحلا
 ` كبر كيلع طخسي وأ «كدسح كلهي ام كناسل

 ٠ «هتروص يف ميلح !ٌیب يأ :هنبال نامقل لاق :لاق «نسحلا نع -

 .ُهَل ملح ال ةروص نم ريح

 املك ٌمیلح :هنبال لاق نامقل نأ انغلب :لاق «ديبع نب ءام أ نع -۷

 اي :يميمتلا دراطع نب دمحم لاق هنأ ؛ناورم نب كلملا دبع نع -۸

 :نهب لمعاو تايبألا هذه ينع ظقحا !دمحم

 ملح يذ ريغ هلثم ٌةيفَس تنأف ىرح امك ةيفسلا تْيراح تنأ اذإ

 ٠ مرصلابف كيلعايعأ نإف ملم هردو هيفسلا ضرع ضرع الف
 ملّسلاو ةوادعلا نيب ةبترم هقلاو ملحلاو لهجلا كيلع معو

 مزل اب كلذ نيب اًميف ذحأتو ٠ ًةرا كاشخيو تاراق كوحريف

 . مزعلا نم كاذو لاه هيلع ٠ .. نعتساف لمحا نم ادب دحج مل ناف

 .ةعطاقملاو رجملا :مّرصلا (0)
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 ةلذ نطاوملا ضعب يف ملحلا ىرأ

 الهاج كملحبعفدت مل تن اذإ

 اًرغاَص ةلَدَا بوت هل تسبل

 هنِإ كموق لاهُح ىلع قلت

 هلعاف فرشي ازع اهضعب يقو

 يد رر # ر € ٍ

 هلهاج وه نطوم ميلح لکل
 نب ناميلس ىلع لاطتسا الحر نأ ؛زیزعلا دبع نب ديعس نع - ۰۰

 .هل هيفس ال نم لذ :لوحکم لاقف «هوحخأ هل رصتناف یسوم

 الو راسب نوفٌرشي ةيلهاجلا لهُ ناک ام :لاق ¢ ىلكلا نع ۱۰١

 .ءاخسو ملح نکلو ةعاجش

 نإ :لاق «ةنانك نب دمحم نع - ۲

 واكل و

 .ايخس اعاجش ناک ناو ءاًمیلح نوکی یتح الحر نودوسي

 :يسيتألا هللا دبع وبأ دشنأ - ۴۳

 هيفسلا نم تعطتسا ام رحت
 روو, 0
 هيبدؤم هيفسلا ىصعي دقف

 .ءارشلاو ىفغلا :راسيلا )١(

 .ادیس هنولعجي يأ :نودوسي )۲(

 .ةموصخلا ىف يدامتلا :ةحاَحْللا (۳)

 اونوكي م ةيلهاجلا لهأ
 2 ع
 فا

4 

 ا شا

 هيف لضفلا نإ هنع كملحب
 رت

 . ° (۳)- ك0 £
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 ملحلا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 هيف دسلكعتساو ام ضو ٠ اًملح ىهف ةيفّسلا تعبنا اذإ

 ميمت ينب نم ةئف حبصأ :لاق «يشرقلا رفعح يبأ نع - ٠٤

 ؟مكمكح ام :يحلا نم زوجع تلاقف مهب رطب فنحألاو نوعراصتي
 يأ !ءاهفس اّن ءالوه الول ؟كاذ نیلوقت و !هَم :لاق <« مكودَع هللا لقأ

 ..اّنَع ةفسلا نوعفدي مهن

 اس لک هلا لوسر نکی مل :لاق ذ كلام نب سنأ نع-٠

 برت هلام» :ةَبَمعْلل دنعاّتدَحأل لوقي ناكو «اّناّعَل الو ءاًشاَحف الو

 نإ» :لاق 5 يبلا هب غلبت اط ءادردلا يأ نع ءادردلا مأ نع -۱ ۹٦

 . ”شحْفَتُمْلا ءيذبلا شحافلا ضغْبي ىلاَعَ هللا

 انأ :ديز نبال ناحوص نب ةعصعص لاق :لاق «يعشلا نع - ۷

 كيصوأ ناتلطصَح «يننا نم يلإ بحأ تنأو كنم كيبأ ىلإ بحأ تنك

 كنم ىضري رحجافلا نإف ؛رحاقلا قلاحو ءَنمؤملا قلاَح ؛امُهظفحاف امهب

 .نمؤملا قلاخت نأ كيلع حي هلو «ٍسَحلا قلخلاب

 «فورعلاب رشا م نم میکحب سیل لاق ةف نی دمحم نع >۱۸

 r يرابلا هحرحخا ‹«حیحص ثیدح (۱)

 ٠٠٠١/٤. ةراتخملا يف ءايضلاو ٥٠۷/١١ نابح نبا هجرحأ «حيحص ثيدح (۲)
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 ملحلا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 ا ر م ا

ٍ 
 .اًجَرْخَم وأ :لاق ءاّجَرف هل هللا لعجي یتح ادب هترشاعم نم دج ال نم ت و

 «ماوقأ هوُحو يف ٌرّشكل انإ :لاق هل ءادردلا يأ نع -۹

 .ُمُهنَعْلَ انبولق نإو «مهیل كَحضنو

 ناك نمم سابعلل بأ يق عقو الحر نأ ؛ههط سابع نبا نع ٠-

 ُهَمَطَل امك ُةَكمطل هللاو :اولاقف «هموق ءاجف سابعلا همطلف «ةيلهاحلا يف

 يأ» :لاق ءربنملا دعصف ل هللا لوسر كلذ غلبو «َحالّسلا اوسبل تح

 نم او ينم ساَبعْلا نإف» :لاق .تثأ :اولاق «؟هللا ىلع مركأ هنوملعت سانلا

 ذوعن !هللا لوسر اي :اولاقف «موقلا ءاجف ««اءايْحَأ اوذّوُعَف اتئاَوْمَأ اوبس ال

 . ال رفغتساف «كبضغ نم هللاب

 يبأ نب ةمركع مدق امل :تلاق ءاهنع هللا يضر ةملس مأ نع ١-

 ٠ اكشف «هللا ودع نبا اذه :نولوقيف «راصنألاب رمي لعح ةنيدملا هل لهح

 لوسر تربحأف «ةكم ىلإ اعجار الإ ينبسحأ ام :لاقف «ةملس مأ ىلإ كلذ

 يف مُهَراَيح ةيلهاَا يف ْمُهَرايخ دداع سالا امئإ» :لاقو «بطحف إب هللا
 .یفاگب ولم یذؤوب ال ءاوهقف اذِإ مالسإلا

 يف يقارعلا لاق .يهذلا هيلع هرقأو هححصو ۳۷٠/۳ مكاحلاو ٠١/١ دمحأ هجرحأ (۱)

 خيشلا لاق :تلق .حيحص دانسإب ۳۳/۸ يئاسنلا هجرحأ ٦٠۲/٤!: ءايحإلا جيرخت

 دقو ‹«يلعثلا ىلعألا دبع فعضل فيعض هدانسإ ۲٠۹/۳: دنسملا ىلع هقيلعت يف ركاش

 .ينابلألا خيشلا هفعضو ۷٦/۸. عمحلا رظنا ةريثك ثيداحأ يف ىنعملا اذه درو

 نبا هجرخأ امك .نافيعض هيف نأب يبهذلا هبقعتو هححصو ۲۷٠/۳ مكاحلا هجرخأ (
 ى
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 به يبا تنب هرد ترم :لاق هيبأ نع دمحم نب رفعج نع -۲

 ىلاعت هللا کد :تلاقو « هيلإ تابقاف « هللا ودع تب هفه :لاقف «لحرب

 :لاقف ي يبلل كلذ ترکذ م «هلومُح كاب رتو «هقرشو هتابل ی

 وفاکب م 1 د یدو ال»

 یلتق بس نأ ل هللا لوسر یھن :لاق «يلع نب دمحم نع -۳

 امم ءيش مهبل صلخَي ال ئ ءءالۆھ اوبس ال :لاقو نیر شما يم رم

0 

 . و ةا نأ الإ .ءايحألا نوو .نووقت

 :لاق ىلا ديبع نب ةحلط نع - 1٤

 ميحو هعترم ملظلا نإف ملظب دحأ ىلع لحعتالف

 مؤل شحفلا نإف دحأ ىلع اظيغ تعلم نإو شحفت الو

 ميركلا هرفغي بنذلا نإف بذ دنع كلاحآ عطقت الو

 دب ل ا ېچ
 يف مهرايخ ةيلهاجلا يف مهرايخ نداعم سافا :هلوق نكلو 1٠/٤١ خيراتلا يث وكاسع

 املسم اوذؤت ال :هلوقو ٠۲۳۸/۲ يراخبلا هحرحأ حيحص ثيدح .اوهقف اذإ مالاسإلا
 .رفاك متشب املسم اوذؤت ال :ظفلب مكاحلا هجرحأ حيحص ثيدح وهف .وفاكب

 ٥٤۲١. كردتسملا

 A1/e\ سودرفلا ف يمليدلاو ۱۸١/١ یلماکلا يف يدنع نبا هجر «فیعض هداتسا (۱)

 .قباسلا ثيدحلا جيرخت رظنا حيحص ثيدغلا نكلو ۱۷۲/۹۷ خيراتلا ف ركاسع نباو

 جرحأ امك .تاقث هلاجرو لتسرم ثیداح : 4 ءايحإلا جيروخت يف يقارعلا لاق ()

 اوذؤتف انتاومأ اوبست ال :حيحص دانسإب ىابع نبا نع ۲۲۸٤ یریکلا يت يئاسنلا

 .مدقت دقو :تلق .ةصق هلوآ يو .انءایح
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 ملحلا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا ب باتک

 مدقلا قلخلا عقرتدقامك ٠ عقرب هتروع راد ننكلو

 ميلس ىبقعلا يف ربصلا نإف ٠ ربصاو رهدلا بيرل عزجت الو
 موممهلا هعحرت تافام الو ايش كنع نغع عزجامف

 :ريجعلل ةعازخ نم لحر دشنأ ٠-

 ُهلماَح تنأ ىقفلا يق دعب دع امو ةليبق نم هدحو ريح كئاسل

 هلئاشو هفالحأ مكلذ تبا الو مَلاو ءاشحفلاو لخبلا ىوس

 ةلعاف وهف هب اونظ ام ربكأل دماع وهف ةّس اوما موق اذإ

 :ناذرب يلاهأ نم يونغلا دعس نب بعك دشنأ - ١

 بوي ءاقللا دنع ًعرو الو تيب دنع شعتلف ال يخأ يحأ

 بوضع ودعلا ىقليذإ تو ٠ الئان املح يذالا لسعلا وه

 بيرغف هله اأو انيلع ٠ حّرَرُمف ملح اّمأ ناك دقل
 ا تقلطأ لهجا ةروس ام اذإ ٌميلح

 يذلا نال طق ادحا تمتش تام :لاق «ةحراح نب ءامسأ نع -۷

 ءاهرفغ نم قحأ انأف «ةوفهو ةلز هنم تناك ميرك ؛نيلُجَر دحأ يمشي

 :لثمتي ناک و «هیلإ يضرع لعجأل َنكأ ملف ميم وأ ءاًهيف لضفلا ذحأو

 امرك ميلا متش نع ضر أو مركلا ءاروع ٌرفغأو

 .مالكلا حيبق مائللا حالس لاقي ناک :لاق «يشرقلا رفعج يبأ نع -۸
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Ta IF TTT ToT TRT TTT ESTE 
  E OR NOE OIE Nا ج تق ت ا م دا

 تنك ذنم الحر تمتش ام :لاق «صاملا نب دیعس نع ۹

 حشری قح «يرئاز لص م ان اذإو هتک يقبکر تاز الو الحر

 ر ر

E 

 :لاقف ٠

 ًرومأمم هلي م اذإ ةيفسلا نإ e ۷ا ورم ا

 اا رر ی ی کک ف

 .اذکب اذک مویو ءاذکب اذك موي كركذ لإ «ىلُب :لاقیف «قح نم هدنع

Ao ~~ ىلإ ٌرظني وهو «اًدغ هتانسح نم ىّضقُي ْنَم هسفنل حصانفأ :يعازوألا لاق 

 .ادیعب دما هئالخأ نيبو هنیب ناک ول دوی ياخ لذ

 عقد هبا نإ :ل هللا لوسر لاق :لاق هلظ ةمامأ يآ نع -۲

oro 

 هذَه يل ىٌ !يّبر يأ :لوقيق <« اهلمغي م تاسح ايف ىف فيحصل

 . مل ال تئأو «كايإ سالا هب بيع ام اذه :ىّلاعت هللا لوقف ةف ؟تاتسَحْلا

 رظنا قالحألا ئواسم يف يطئارخلاو ١۹۷/١ سودرفلا يف يمليدلا هجرخأ «فيعض هدانسإ )١(

 ثبش قیرط نمو ۱۹۳/۱ میکحلا هجرخا ورمع نبا قیرط نم يور نکلو ٢۳ زاكلا

 هيفو سودرفلا دنسم يف يمليدلا هاور ۲۳۹۹/١: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق دعس نبا
 .هدنم نبا كلذكو ١١۹۳/۳ ةفرعملا باتک ين میعن وبآ هاور :يديبزلا لاقو .ةعيف ل نا
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 مسلحلا ةئاسر قالخألا مراكمو لقعلا

 :دشنأو 1۳

 معلا َعَم ليمحلا رك ذلا كل ميد اهّإف ماركلا قالحأب كيلع

 :دشنأو £

 ماج وه نمک ملع اوا سیلو املاَع دَكوُي ءرملا سيلف ْمْلَعَ
 لفاحما هيلع تمض ص اذإ ٌريغص هدنع مْلَع ال موقلا ريك نإو

DCنم اَدفو هلظ د يرعشألا يسوم وب دف :لاق ‹«يعشلا نع  

 نكي ملو «سيق نب فنحألا مهيف 4ط باطخلا نب رمع ىلإ ةرصبلا لهأ

 يف مهيف لحر لك ملكت هيلع اولخد املف .كلذ لبق فنحألا ىأر رمع

 هيلع ىنثأو هللا دمو ماقف «موقلا رخآ فنحألا ناكو «هسفن ةصاحخ

 لزانم اولزن ماّشلا لهأ نإ !نينمؤملا ريمأ اي :لاق مث لب ينلا ىلع ىلصو

 لهأ نإو «هباحصأو نوعرف لزانم اولزن رصم لهأ نإو «رّصيق لْهَأ
 «ةنسحلا ناتحاو «ةبذَْلا راهنألا يف هعناصمو ىرسك لزانم اولزن ةفوكلا

 ةرصبلا لهأ نإو ءاودصخي نأ لبق مهرامت مهتتأو «ريعبلا نيع لشم يقو

 رحب يف اهفرط ءاهاعرم تبني الو ءاهارث فح ال «ةشاشن ةخبس يف اولزن
 عفراف ةماعلا ىَدُم لغم يف الإ ءيش انيتأي ال ءةالفلاب اهفرطو «جاحأ
 ءالایع انلایع فو ءالاجر انلاجر ين دزو ءانتصیقو يشف ال انسي

» 

 o0 ي ير مزل

 لاقف .هنم بذعتست انل یر د رهتب رمو « انريقف ربكأو ءانمهرد رغصأو

 .انريقف رثكأو :ركاسع نبا دنعو ءانزيفق ربكو :ريسلا يف يذلا )١(
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 محلا ةلاسر___ 5 قا مراکمو لتعلا بانک

 ل

 :فنحألا لاق .دْيَسلا هللاو اذه ؟اذه لثم اونوكت نأ متزجعأ وقال رمع

 .ديسلا هللاو اذه سانلا نم اهعمسأ دعب تلز امف

 نم :هل باطخلا نب رمع لاق :لاق «سيق نب فنحألا نع ١-

 ءيش نم رثکأ نمو «هب فحم حرم نمو «هتسیه تلف هکحض رثک

 نمو «هؤایح لق هطقس رثک نمو طقس رثک هالك رک نمو هب فرع

 رکذل دج مل هلکا رثک نمو «هریح لق هځرو لق نمو هرو لق هایح لق

 سانلا يف همالک رثک نمو «ةكرب هرْمُع يف دج م همون رثک نمو هذ هلا

 .ةماقتسالا ريغ ىلع ايندلا نم جرحو «هللا دنع هقح طقس
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 ملحلا ةلاسر رخآ

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا ناخ دمحم انيبن ىلع هتاولصو
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 فضعتلاو ةعانقلا ةلاسر .قالخأل مراكمو فعلا بتك

 ةفحتلاو ةعانقلا ةلاسر

 اهنع ففعتلا ين لضفلاو اهنع رجزلاو ةلأسملا مذ يف باب

 ةدحاوب يل لبقتي نمو: هللا لورا لاق :لاق هبط ض نابوث نع ١¬

 . اعيش سانلا لأست ال» :لاق .انأ :نابوث لاق .«؟ةنجلاب هل لبقتأ

 وه لڙايو «هلواني ادحأ رمأي الف «هطْوَس ةقالع طقست نابوث ناكف :لاق

نر لي يناصوأ :لاق بط هبط رد يآ نع < +
 احا لاس ١ 

 ٠ و :لاق . 2 ایش

 ط رتشی وعر لل لوس لا ی لس :تلق .  .«!ةنطا كلو

 نم طقس نإ كطوس الو» :لاق .معن :تلق .«ائيش سانلا لأست ال» :يلع

 "«هذخأتف لزات یتح «كدي

 ننسلا يت يقهيبلاو ٥۸١/١ ةجام نباو ۲۷۷/١ دنسملا يف دمحأ هجرحخأ «حيحص ثيدح )١(

 ۱۹۷/٤. یریکلا

 ريبكلاو ٤۸/۲ ريغصلا يف يناربطلاو ٠١۹/١ دنسملا يف دمحأ هحرخأ «حيحص ثیدح (۲)

 ۱۰۷/٤(. فشکلا) رازبلاو ۱/۲

 بيغرتلا يف يرذنملا لاق .تاقث هلاحرو ٠۷۲/١ دمحأ هاور :۹۳/۳ عمحما يق يمثيملا لاق (۳)

 .تاقث هتاورو دمحأ هاور ۸/۱
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 فضعتلاو ةعانقلا ةلاسر قالخألا مراکمو لقعلا بالك

 لک هللا لوسر دنع انک :لاق د يعحشألا كلام نب فوع نع ٤-

 ثالث اهددري «؟هللا لوسر نوعيابت الأ» :لاقف «ةعبس وأ ,ةينامن وأ ةعست

 ؟مالعف ‹كانعياب دق !هّللا لوسر اي :انلقف ءانعيابف ءانيديأ انمدقف «تارم

 رسأو «سمخلا تاولصلاو ءائیش هب اوکرشت الو هللا اودبعت نأ ىلع» :لاق

 “ئيش سانلا اولأست الأ» :ةيفح ةملك

 .هايإ هلواني ادحأ لأسي امف «هطوس طقسي رفنلا كعلوأ ضعب تيأر دقلف :لاق

 لحدي امع ج هللا لوسر لأس هنأ ؛ههظ مازح نب ميكح نع ٥-

 نأ همدا لأسي ال ميكح ناكف ."«ائيش ادحأ لأست ال» :لاق «ةنجلا

 .هب ًاضوتی ءام هلوانی الو «هیقسی

 مكدحأ بطتحي نأل» :كب هللا لوسر لاق :لاق ف ةريره يبأ نع -

 ."(هعنم وأ هاطعأ الجر لأسي نأ نم هل ريخ «ههجو هب يقيف «هرهظ ىلع

 .۷۲۱/۲ هحیحص یف ملسم هحجرحأا «حیحص ثیدح (۱)

 ميكح نع ۷٠۷/۲ ملسمو ٥٠٠/۲ يراخبلا جرح نكلو ظفللا اذهب هجرخ نم دحأ مل (۲)

 اذه !ميكح اي :لاق مث « يناطعأف هتلأس مث « يناطعأف و هللا لوسر تلأس :لاق مازح نبا

 سفن فارشاإي هذخأ نمو «هيف هل كروب سفن ةواخسب هذخأ نمف ءةولح ةرضخ لاملا

 .ىلفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلاو «عبشي الو لكأي يذلاك ناكو «هيف هل كرابي م
 .ايندلا قرافأ ىح اعيش كدعب ادحأ ًازرأ ال قحلاب كثعب يذلاو !هللا لوسر اي :تلقف

 هيطعيل هاعد رمع نإ مث ءائيش هنم لبقي نأ ىبأيف ءاطعلا هيطعيل اميكح وعدي ركب وبأ ناكف

 .هلط يفوت ىقح لب يبلا دعب سانلا نم ادحأ ميكح ًازري ملف «هلبقي نأ بأف

 .۷۲۱/۲ ملسمو ۲ يراخبلا هحرحأ «حيحص ثيدح (۳)
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 .اففعتلاو ةعانقلا ةلاسر قالخألا مراكمو لقحلا بانك

 ذخأي نأل» :لوقي ل هللا لوسر تعم“ :لاق هلظ هو ةريره يأ نع -۷

 هل رخ ءهب فعتسیف «هعییف هلمحب څ «بطتجيف لبج سأر يتأيف ءالبح لجرلا

 ۳ ؛هرعنم وأ هوطعأ ساثلا لاسي نأ نم

 ذحخأي نألر :لوقي ب هللا لوسر تعم :لاق هي ةريره يبأ نع - ~۸

 سانلا لاسي نآ نم هل ربخ ؛هرهظ ىلع بطتحیف البج يتایف ءالبخ مکدحأ

 CF ديلا نم ريخ ايلعلا ديلا نأب كلذو ‹هوعنم ر هرطعأ

 کک هز لع ر لالا اد نإ اب اي كتلأسم کا ام» :لاقف ءلالا

 اوطعلا دب قرف يطعلا ديو «يطعملا دي قوف هللا دي نإو «سانلا يدي خاسوآ

 .”(ىطعملا يديألا لفسأو

 ايلعلا ديلا» :لوقي ل هللا لوسر تعم :لاق هظ رمع نبا نع ۰

 .هاوس نمف ايش دعب باطخلا نب رمع لأسأ ملف «ىلفسلا ديلا نم ريخ

 رع نب هللا دبع هيلا بتکف .كتحاح يلإ عفرا نأ فظ رمع نب هللا دبع

 .۷۲۱/۲ هحیحص یف ملسم هحرحا «حیحص ثیدح (۱)

 .بيرغ حيحص نسح ثيدح :لاقو ٦٤/۳ يذمرتلا هجرحأ (۲)

 لاقو .هاحرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح :لاقو ٥١٠/۳ مكاحلاو 4٠۲/۳ دمحأ هحرحأ (۳)

 .حيحص دانسإب ۱۹۳/۳ يناربطلا هجرح :۲۹۷/۳ حتفلا يف ظفاحلا لاق .حیحص :يبهذلا

 .۷۱۷/۲ ملسمو ۱۹/۲ يراخبلا هجرخأ «حیحص ثیدح )٤(
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 ففعتلاو ةعانقلا ةلاسر قدلخألا مالمو لقبا يل
SSDS ORSGOSOS a EV TE O OO OO OT 

 تسلف .«ىلفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلا نإ» :لاق هب هللا لوسر نإ فط
 .هللا هينقزر اقزر درأ الو ءائيش كلأسأ

 رمع نب هللا دبع ىلإ لسري ناك ديبع يبأ نب راتخملا نأ ؛عفان نع -۲

 .ن هللا ينقزر ام درأ الو ءائيش ادحأ لأسأ ال :لوقيو «هلبقيف لامل اب 4ظ

 ثعب رماع نب هللا دبع نأ ؛بطنح نب هللا دبع نب بلطملا نع -۳

 نم لبقأ ال ينإ :لوسرلل تلاقف «ةوسكو ةقفنب اهنع هللا يضر ةشئاع ىلإ
 نإ ءاعيش تركذ ينإ «هودر :تلاق «لوسرلا جرح املف .ائيش دحأ

 اغإف؛هيلبقاف ةلأسم ريغ نم ءاطع كاطعأ نم !ةشئاع اي» :لاق ي هللا لوسر

 “كلل هللا هضرع قزر وه

 يق دعس نباو ۲۸٠/٣ بعشلا يف يقهيبلاو 4۷/٠١ ىلعي وبأو ٤/۲-٠٠١١ دمحأ هجرحأ (۱)
 ىلإ هتبسن عماحلا يق يطويسلا دازو ٠٠١/٠١ ديهمتلا يف ربلا دبع نباو ٠١١/٤ تاقبطلا
 لاقو .حيحصلا لاحجر هلاحر :يمثيملا لاق ٤/١ ٠٠: ضيفلا يف يوانملا لاق .يناربطلا
 تلطأ دقف يمثيملا لوق امأو «حيحص هدانسإ :ركاش خيشلا لاق .نسح هدانسإ :يرذنملا

 .حيحص :ينابلألا لاقو .هدجأ ملف دئاوزلا عمحج يف هنع ثحببلا
 نب بلطملا نأ الإ تاقث هلاحرو ۷۷/۱٩-٠۲١۹ دما هاور ۰ ٣|٠ عمحما يف يمشيملا لاق ()

 هاور :۳۳۹/۱ بیغرتلا ف يرذنملا لاق .ةشئاع نم هعامس يق فلتحخاو «سلدم هللا دبع
 ينعي «دمحم لاق :يذمرتلا لاق دق نكل «تاقث دمحأ ةاورو ۱۸١/١ ىربكلا يقهيبلاو دمحأ
 :هلوق الإ ب ينلا باحصأ نم دحأ نم اعام هللا دبع نب بلطملل فرعأ ال :يراخبلا

 بلطملل فرعن ال :لوقي «نمرلا دبع نب هللا دبع تعم“ و ل يبلا ةبطحخ دهش نم ينلدح
 امأو «ةريره يبأ نع ىور دق :هللا هحر يلمملا لاق .ٍييب يبلا باحصأ نم دحأ نم اعام
 عم نوکی نأ وجرأ «ةقث :ةعرز وبأ لاقو «ةشئاع كردي مل بلطملا :متاح وبأ لاقف «ةشئاع
 مسي مل اهيلإ لوسرلاف الإو لصتم دانسإلاف ةشئاع نم هعم“ بلطملا ناك نإف «ةشئاع نم
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 قالخألا مراکمو لقعلا ب بانک

 .لوبسر ای :لیق شود وأ شومو «حودك ههجو يف ةمايقلا موي ءاج ىنغ
 “”بهذلا نم اهتميق وأ ءاهحرد نوسخ» :لاق ؟ىنغلا ام ! هللا

 ةلأسم» :لل هلا لوسر لاق :لاق هل ا نيصح نب نارمع نع =۱ ٠

 "هجو يف نيش ينغلا

 لاؤس)» : هللا لوسر لاق :لاق هظ نيصح نب نارمع نع ٦-

 ًاليلق يطعأ نإ ؛ههجو يف ران يفغلا لاؤسو «ةمايقلا موي ههجو يف نيش ينغلا

 . (ريثكف اريك يطعأ نإو «لیلقف

 وم اغ ره ی ناک ا ر ل ل اک ر ل یا

 "”(سأرلا يف عادصو «نطبلا يف ءاد

 .۸۹/۱ ةجام نباو ٠۰/۳ يذمرتلاو ٠٠١/۲ دواد وبأ هحرحأ «حيحص ثيدح (۱)

 ران ينغلا ةلأسمو :دازو ٠۹/٩ راربلاو ٠٠٠/٤ دمحأ هاور ۹٦/۳: عمحلا يف يمثيملا لاق (۲)

 ١۹۲/۱۸-١١٤ ریبکلا يف يناربطلاو .ريثكف اريثك يطعأ نإو «ليلقف اليلق يطعأ نإ

 ۳۲۳/١: بيغرتلا يف يرذنملا لاق .حيحصلا لاجر دمحأ لاحرو ٠٠١١/۷ طسوألاو

 ليلقف اليلقيطعأ نإ ران ينغلا ةلأسمو : دازو رازبلاو يناربطلاو ديج دانسإب دمحأ هاور

 نسحلاب هل عماحلا ف يطويسلا زمر ةدايزلا ريغ نم ثيدحلاو .ريغكف اريثك يطعأ نإو

 .ينابلألا خيشلا هجيححصو

 هننس يق يقهيبلاو 7/۲ ةماسأ يبأ نب ثٹراحلا هاور ٥ فاحتإلا ق ئريضوبلا لاق (۳)

 هفعض فيعض وهو «يقيرفألا معنأ نب دايز نب نمحرلا دبع ىلع هدانسإ رادمو ٤
 ت ۰

VT 



 ةلأسم لأس نم» :ل هللا لوسر لاق :لاق هل ةريره يأ نع -۸

 'ءةمايقلا موي ههجو يف انش تناک ينغ اهنع وهو

 ل هل سی چو ةمايقلا موي ءاج متطلب وأ ءهب تلزن ةقاف

 کیف ءاش نار قزق هاش لإ ارج لاسی انف اراک

 هذه نإ» : هلا لوسر لاق :لاق 4 بدنح نب ةر” نع ١-

 ؛كرت ءاش نمو «ههجو ىلع ىقبأ ءاش نمف ءههجو لجرلا اهب دكي دك لئاسملا
 تیم هل دب ال رمأ فو ا ‹ناطلس اذ لجر لاسي نأ الإ

 ؟يلآست نأ كعنم ام :جاجحلا هل لاق :لاق «ةبقع نب كيز نع -۲

 شت ب يت

 لاق .مهریغو ل يذمرتلاو نيعم نباو لبنح نب دمحأو ناطقلا ديعس نب حب

 د ۲٠۲/١ يناربطلا هاور :۲۰ ٤/١ عما يف يمثيملا
 ٠  .تاقث هلاجر ةيقبو «هيف ملكت نم ىلع درو اص نب دمحأ هقثو دقو فيعض

 ب اا لاق .نابوث ثيدح نم يور دقو «ةريره يأ نع هجرحخ نم ىلع فقأ م (۱)
 لابجر دم لاحرو ريبكلا ي يناربطلاو رازبلاو ٠ دمحأ هاور ۹٦/١: عمحما

 . ٤۲۷/۳ لماكلا:ف يدع نبا هجرحأ ةرم ثيدح نمو . .حيحصلا

 . دیج ثیدح ۲۷٤/٣ بعشلا يف يقهيبلا هجرحأ ۳۲١/١: بيغرتلا يف يرذنملا لاق (۲)

 ll .دهاوشلا يف

 VY ؛/۲ هحیحص یف ملسم هجرحا «حیحص ثیدح (۳)

 یم راو ۲ دواد وبأو ةبيش يأ نبا هحرحأ ٠٠١/١: ردلا يف يطوينسلا لاق )٤(

 .۱۹۰/۸ هحیحص ي نابح نباو ٠۰١/٥ يئاسنلاو «هححصو ۳
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 قالخألا مراكمو لقعلا باتک

 دك لئاسملا هذه نإر :ي هللا لوسر لاق :هط طو بدنج نب ةرمس لاق :لاقف

 . جي الام رمألا نم هب لزاي وأ «ناطلس اذ لأسي نأ الإ «ههجو لجرلا اهب دكي

 ٤ ادب هنم

 :لاق ؟مالغ ةليللا يل دلو :لاق .كتحاح ملهف «ناطلس وذ ينإف :لاق

 .ةئام ىلع هانقحلأ

 4 يبلا تيتأف « ةلامَح تلمح :لاق هلط قراخم نب ةصيبق نع -۴

 ةلأسملا نإ !ةصيبق اي .ةقدصلا مَعَ تءاج اذإ كنع اهيدؤن» :لاقف ءاهيف هلأسأ

 ‹«كسمب م اهيدؤي ىتح ةلأسملا هل تلحف ةلاح لمحت لجر :ثالث يف الإ تمرح

 وأ شيع نم ادادس بيصي ىتح لأسي هلام تحاتجا ةحئاج هتباصأ لجرو

 نم ةثالث ملكت ىتح ةقاف وأ ةجاح هتباصأ لجرو «كسمي مث «شيع نم اماوق

 امو كسعي مث شيع نم اماوق بيصي تح لأسيف «هموق نم "اجحلا يوذ

 تحس وهف كلذ یوس
Ct ه 

 هل ةلأسملا نإ :لاق يب هللا لوسر نأ ؛هلظ كلام نب سنأ نع ٤-

 “*(عظفم رمأ وأ «عجوم مد وأ «عقدم رقف يف :ثالث يئ لإ حلصت

 )١( دمحأ هجرحأ ٠١/١ يسلايطلاو ٠١١/١ بعشلا يق يقهيبلاو ۱۸۳/۷ يناربطلاو ۳/۲۷٠

 ةيلحلا يق ميعن وبأو  ۳٦۲/۷.حيحص ثيدح :لاقو

 .نيدلاو لقعلا يوذ (۲)
 .۷۲۲/۲ هحیحص يف ملسم هحرحا «جیحص ٹیدخ (۳)

 : ن )٤( دمح ا هجر حا :1۳۹/۱ ردلا ي یطویسلا لاق ۳/۱۱٤-٠۲١ دواد وبأو ۲/٠٠١
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 قالخألا مراكمو لتعلا بك

oمهلاومأ نم سانلا لأسي دحأل لحب ال :لاق هلظ م ريزلا نع  

 ايلعلا ديلا» :لوقي هك يبلا عم هنأ هل مازح نب ميكح نع ٠-

 ؟هللا لوسراي كنمو تلق :ميكح لاق .ىلفسلا لا نم را

 .ةيطع كدعب دحأ نم ذحآ ال «قحلاب كثعب يذلاو :تلق ة .(ينمو) : :لاق

 نمو «ىنغ رهظ نع ناك ام ةقدصلا ريخو ‹لوعي نمي مكدحأ ًادبيلو» :لاق

 ؟هّللا لوسر ای كنمو :تلق :لاق . ٠ فا دغي نفتسي نمو هلا هفعي فعتسب

 لحر دي تحت يدي نوکت ال «قحلاب ا كثعب يذلاو :تلق .«ينمو» :لاق

 تح اقيش لب يبلا نم أزر امف :لاق .ادبأ تييح ام كدعب برعلا نم

 :۸ .٤/٤ عما يق يشيل لاق ٠٠/۷ يقهيبلاو يئاسنلاو «هنسحوإ ٥۲۲/١ يذمرتلاو

 .هدنس يذمزتلا نسح دقو «دمحأ هاورو «لحر نع سنأ ثيدح نم:هريغو دواد وبأهاور
 امك لح يأ ا .ائيش مهاومأ نم هوطعي نأ سانلا نم بلطلا يأ :ةلأسملا نإ

 ديدش يأ :عقدم رقف .بحت دقو مرحت دقو نيفرطلا يوتسم الح ىرحألا ةياورلا اهتربسف
 لامتحا ءوس وه :ليقو «رقفلا ةدش نم بارتلاب قوصألا يهو ءاعقدلا ىلإ هبحاصب يضفي

 ¿ نإف ةيفلا نم ناسنإلا هلمحتي ام :ينعي عحجوأ نم لعاف مسا وهو : :عسجوم مد .رقفلا

 يهنلا ىلع اوقفتا :يوونلا لاق .عينش ديدش :عظفم رمأ .لتقلا هعح ويف لتق الإو اهلمحتي

 :يناثلاو مرحي امهحصأأ :ناهحو بسكلا ىلع رداقلا لاؤس يقو «ةرورض الب لاؤسلا نع
 الو «لازسلا لذ ىلع ةدايز هسفن لذي الو حلي ال نأ :ةثالث طورشب ,ةهاركلا عم زوجي

 ٤١١/١١ ٠ حتفلاو ٠۹۳/۲ ضيفلا «مرح اهنم طرش دقف نإف ؛لوؤسملا يذؤي
 اذهو ه :مقر ثيدحلا ةيشاح يف مدقت هظفلو ۲ ملو ۵۱۸/۲۰ يراخبلا هجر (۱)

 .ظفللا يت ريسي فالتحا عم ۷۷/۹ قازرلا دبعو ٠١٤/۳ يناربطلاو ۳٤/۳ دمحأ ظفل
 .باصأ :ًازر ()
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 قالخألا مراكمو لقعلا باتک

 .تام قح «نامثع الو «رمع الو «ركب يبأ نم الو «هيلإ ىلاعت هللا هضبق

 «ميئللا نع هب ىفغتسيو «مركلل ةهبْنَم هنإف ؛هعانطصاو لاملاب مكيلغ

 .لحجرلا بسك رجآ هنإف ؛سانلا ةلأسمو مكايإو

 ةلاسسم باب هسفت ىلع لحجر حف ام :لاق هل د سابع نسا نع -۸

 ساف قف با هلع هلا اف

aهللا يضر نيسحلاو نسحلا ىلإ لحر ءاج :لاق «دهانج نع  

eوأ .ةفححجب ةجاحل : ةئالثل الإ حلصت ال ةلأسملا نإ :الاقف ءامهاسف «  

 ماطعأف فط و” رمع نبا ىتأ م «هايطعأو :لاق .حداق نيد وأ «ةلقثم ةلامح

 نام رار كم ی پ ااف 1

 و

 يلا نأ هلظ ةيواعم نع هنأ تبسح :لاق «هبنم نب بهو نع < ۳

 ةلأسملا ينم هل جرختف ناسنإ ينلأسي ال هنإف ؛ةلأسملا ينا وقح ال» :لاق 9

 یف هل كرابب م الإ «هراک انآو ایش

 .هردقب رعشم :عركلل ةهبتم )١(

 .الهت هنم نالهني :ارغملعلا نارغي (۲)

ge (Y)اوحلت ال :اوفحلت هل .۷۱۸/۲ ملسم هحرحآ , 

VV: 



 _قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 ؟هللا لوسر اي لأسأ :لاق هل يسارفلا نأ ؛يسارفلا نبا نع ١-

 ۰ .«نيلاصلا لسف الئاس دب ال تنک ناف ؛ال» :لاق

 نإ !بٴر اي :اكلا ىسوم لاق :لاق « ةفيلحخ نب لاهنملا نع ۲

 .يقلخ نم ءابجنلا لل :لاق ؟نم ىلإف «ةجاح يب تلزن

 تيطعأ اذإ» : هللا لوسر لاق ل ها باطخلا نب رمع نع ۳

 “۲ قدصتو لكف < لأست نأ ريغ نم ایش

 فارشإ ريغ نم لاما اذه نم كاتأ ام :لاق 4ظ ءادردلا يبأ نع ٤-

 لومو هلکف ةلأسم الو

 يئاسنلاو 7۲ دواذ وبأو ٠۳۷/۷ خيراتلا يف يراخبلاو ٤ دمحأ هجحرخأ )١(

 ىلع نيرداقلا يأ :نيلاصلا لسف .ديج هدنسو :دنسملا ىلع انبلا خيشلا لاق ٥/.
 اذإو «هللا دابعب سانلا محرأ مهنأل ؛دابعلا قوقحو هللا قوقحب نيمئاقلا ةحاحلا ءاضق

 هنوطعي ام لإ نيجاتح اوناك نإو ءابئاح لئانسلا نودري ال اولس اذإو ءاونمي ال !وطعأ

 م اذإف ؛لالحلا نم الإ يطعي ال حاصلا نألو سفن بيط نع نوطعي ام نوطعيو لئاسلل

 ام ىلإ داشرإ وهو «باجتسم هؤاعدو «هل ايعاد نسجل اب لئاسلا در اقاطم هيطعي ام دحج

 لأست دب ال تنك نإ :روبازلا يف ركذو .زئاج نيحلاصلا ريغ لاؤسف الإو «ىلوألا وه
 امولم عجرتف رشلا نداعم لأست الو ءارورسم اطوبغم عجرت ريخلا نداعم لسف يدابع
 ام هريغ عفري فيكف كيلع اهدروم وه ةحاح هريغ ىلإ نعفرتال :مكحلا يتو .اروسحم
 نوکی نأ عيطتسي فيكف «هسفن نع هتحاح عفري نأ عيطتسي ال نم ؟اعضاو هل ره ناک

 «هنوحنمب ام لح ىلإ ةراشإ ءامركلا عضوم نيحلاصلا عضو :مهضعب لاق اعفار هريغ نم اهن

 ا حمال حاصلا نأل ءات انوص لئاسلا ضرع نوصو

 ۰ .ضرعلا كتهي
 r ملم 7 يراحبلا هج رخأ ‹«حیحص ثیدح (۲)
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 فقفعتلاو ةعانقلا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا تاتک

 ل هللا لوسر بحاص هظ د يراصنألا ةيلظنحلا نب لهس نع o~ کک

 .(منهج نم رثکتسی امناف ؛هینغی ام هدنعو لأس نم» : هللا لوسر لاق :لاق

 (هیشعیاام وأ هیذغی ام» :لاق ؟هینغي امو ! لا لوسر ا :اولاق 0(

Nوهو ةلأسم لأس نم» :لع هللا لوسر لاق : لاق هل نابوث نع  

 5 «ةمايقلا موي ههجو يف انش تناک «ينغ اهنع

 نم ريخ ايلعلا ديلا) :#ي هللا لوسر لاق :لاق هلط ةريره يأ نع ۷

 )تلا ديلا

 «هدرف ءيشب هيلإ ثعب ي يبلا نأ هج باطما نب رم نع ۳۸

 نع كاذ اغنإ» :لاق .ينتلدح امل :تلق :لاق (؟هتددر ا 5 يبلا هل لاقف

 وه اغنإف ؛ةلأسم ريغ نع ءيش كاتأ اذإ» ةلاسم ريغ نع اذه و ءةلأسم

 «هدرأف ةلأسم ريغ نع ءيش ينئيجي ال :ه4ط رمع لاقف . ا هکقزر قزر

 .اعيش ادحأ لاسأ الو

 ذخأي نأل) :4 هللا لوسر لاق :لاق ا ةربره يآ نع <

 وبأو هجرحأو .حيحصلا لاجر هلاحرو ۱۸٠/٤ دمحأ هاور ۹1/١: عمحلا ق يمثيما لاق )١(

 ۳۰٤/۲. نابح نبا هححصو ۱۱۷/۲ دواد

 .۱۷ :مقرب هجیرخن مدقت (۲)

 ۷ :مقرب هجرخت مدقت (۳)
 كلام ظفل اذهو ظفللا يف طيسب فالتحا عم ٥۳/۲ يراخبلا هجرحأ «حيحص ثيدح ()

 .۹۹۸/۲ ًاطوملا يق

۹ 



 فقعتلاو ةعانقلا ةلاسر والخل مراكمو لقعلا بنك
 ت

 نأ نما ريخ «قدصتيو «لكأيو ‹عیبیف «هسأر ىلع بطنحیف البح مكدحأ

 اذإ لب انين عم نن ان :لاق هل ينزملا ورمع نب ذئاع نع ٠-

 لوسر ماقف .ينمعطأ !هللا لوسر اي :لوقي «ةلأسملا يف هيلع حلأ دق يبارعأ ٠

 «ههجوب انيلع لبقأو «ةزجحلا يقضاضعب ذحأف . لزتملا لحدف ي هللا

 لجر لأس ام ءملعأ ام ةلأسملا نم نوملعت ول هديب دمحم سفن يذلاو» :لاقو

 .ماعطب هل رم مث" ”«هتيبت ةليل دجي وهو الجر

 لك هللا لوسر ىلإ لحر ءاح :لاق هه ورمع نب ذئاع نع ٤١-

 رح ىش م ال ف او تولع ولو :ك4 هللا لوسر لاق «ىلو املف «هلأسف

 . اعيش هلأسي دحأ ىلإ

 ٦. :مقرب هجیرخت مدقت (۱)

 ۲۳٤/۸ ةراتخملا ت ءايضلا هححصو ٠١۸/١ ىربكلا يف يئاسنلاو ٠٠/١ دمحأ هجرخأ (۲)
 ول :ظفلب هعفري سابع نیا ٽیدح نم دهاش هلو :تلق .عمالا يف هنسحل يطويسلا زمرو
 لاق. ةراتخملا يف ءايضلا هححص .لأسی م اهیف هل ام ةلاأسملا بحاص ملعي

 .قثو دقو مالك هيفو سوباق هيفو ٠١۸/١١ يناربطلا هاور :۹۳/۳ عمحلا يت
 لاوس يت لصألا نأل :...ةلاسملا يف ام نوملعت ول .۲٤۳٠عماحلا ين ينابلألا هححص
 نم ملظ وهو ءلئاسلل لذ قولخملل لاؤسلا نإف ؛ةجاجلل حيبأ ااو ءاعونمب هنوک دب

 ريغل دبعلا ع وضح هيفو «دابعلا ملظ سنح نم وهو «لوزسلا ءاذيإ هيفو «هسفنل دبعلا

 ملظو «هللا قحج قلعتملا ملظلا :ةنالثلا ملظلا سانحأ هيفف كرشلا ؛سنج نم وهو «هللا

 .n ىنجأ هل نمو ءهسفن ديعلا ملظو «دابعلا

 هه يلع ناكو .لج نإو لاون نم رثكأ لق نإو لاؤس لك :مهضعب لاق .رارطضالا
 .ةلأسملا نع مكهوجو نوصأل باتك يف اهعفريلف ةجاحب هل نم :لوقي
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 ففعتلاو ةعانقلا ةلاسر داخلا ماكمو لقعلا تك

 اهعفدا مث «ةعقر يف اهبتكا نكلو ءاهيف ينملكت الف ةحاح يلإ كل تناك

 :ةلأسملا لذ كهحو يف ىرأ نأ هركأ ينإف ءيا

 :رغاشلا لاق <۳

 لاحرلا لاؤس توملا اغإف ىلتبلا توم توملا نبسحت ال -

 لاؤسلا لذل كاذ نم دشأ اذ نکلو توم املك

 يلِإ بتك ام كثدحأ دعقا ميهاربإ يل لاق :لاق «شمعألا نع ٤-

 «يلإ عفراف ةحاح يلإ كل تناك اذإ !نارمع ابأ اي :نمحرلا دبع نب ةمثيح

 .ةلأسملا لذ كهحو يف ىرأ نأ هركأ ينإف «ىنلأست الو

 نم همد ىرت داكت كاتأ اذإ امأف «ةلأسم ريغ نع ءادتبا نكي م اذإ فورعملا

 عيمج نم هل تحرح ول هللاوف هعنمت مأ هيطعتأ يردي ال ارطاخمو ههجو

 .هتأفاك ام كلام

 ههجو طق لحجر لإ لذب ام :لاق «ةحراح نب ءامسأ نع ٤ ٤٦-

 .يلإ ههحو لذبل اضوع مسحو مظع نإو ايندلا نم اعيش تيأرف

 «ةحاح ةقوس نب دمحم لحجر لأس :لاق «ةنييع نب نايفس نع -۷

 .اهيف كهحو لذبت ملو باتك يف ىلإ اهتبتك الهف :لاقف
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 قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 :ةفيذح وبأ دشنأ -۸

 اوفع فورعملا كتأي م اذإ

 الاونبدأ وذ ذلي فيكو

 هجو لذبب لاؤسلا ناك اذإ

 :ةفيذح وبأ دشنأ -۹

 هلاؤسب ههجو لذاب ضاتعا ام

 هتنزو لاونلا عم لاؤسلا اذإو

 :هلوق قارولا دومحم دشنأ ٠١-

 دقو كاتأ نم ضاتعي فيك

 لاؤسلا هاياطع نم لضفأو

 لام هنع هزاتلاف هعدف

 لاذتبا.هنیف ههجول هنمو

 لاؤسلا ناك الف حاحملإو

 لاؤسب ىنغلا لان نإو اضوع
 لاون لک فحو لاؤسلا حجر

 اضوع ههجو لذب نم ةحاحلا

 كامسلا نبا لاق :لاق «يميمتلا نسحلا يبأ نب دمحم نع ١١-

 نع ههحو نصي مل اذه نإ :هل ةجاح نع الحر در دقو «ىجحي نب لضفلل
 .هتجاح ىضقف «هايإ كدر نع كهحو مركأف «كايإ هتلأسم

 ةقوس نب دمحم خأ نبا لأس :لاق «بدؤملا ىسوم يبأ نع -۲

 نأ تملع ول !مع اي :هيحا نبا هل لاقف «يکبي دمحم لعجف «ءائيش ادمحم

 «يايإ كتلأسم نم كبأ ! يح نبا اي :لاق .كتلأس ام كنم غلبي اذه

 .ينلأست نأ لبق كءادتبا يك رت نم تيكب اإ
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 بنل ماقلا ا قالخألا مراكمو لتعلا ب باتک

 !يدبع اي :بثكلا يف بوتكم :لاق «يرصبلا ةبوبحم يبأ نع -

 رينا لهأ نداعم ىلإ اهباطاف «ةحجاح يدابع ىلإ اًبلاط دب ال تنك نإ

 نابضغ عحجرتف «رشلا لهأ نداعم ىلإ اهبلطت الو ءارورسم اطوبغم عحرت

 اروسحم
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 ففعتلاو ةعانقلا ل اسد قالخألا و کک

 لجو زع هللاب ةجاحلا لارنإ :باب

 ةلأسملا نع فافحتسالاو

 نم) :ع هللا لوسر لاق :لاق لف دوعسم نب هللا دبع نع 0٤-

 وأ الجاع امإ ؛ىفغلاب هللا هيتأي نأ كشوأ كك هللاب اهزنأف ةجاح هب تلزن

(VD > 
 (الجا `.

 ديعس يبأ راد تلزاف ةنيدملا تيتأ :لاق «نصح نب لاله نع ٠٥-

 ا ا و مرد تاف حیا هنا تادف «سلشفا هالو يقض

 تئا :يتأرما تلاقف :لاق «ع وجا نم ارجح هنطب ىلع بصع دقو حبصأو

 ‹«تيبأف «هاطعأف نالف هاتأو ء«هاطعأف نالف هاتأ دقف «هلسف لب يبلا

 وهو 5 يبلا ىلإ تيهتناف «بلطأ تبهذف ءاميش سمتلأ تح :تلقو

 ائيش انلأس نمو «هللا هنغي نغتسي نمو «هللا هفعي فعتسي نم» :لوقي وأ بطخي

 نم انيلإ بحأ وهف ىنغتساو انع فعتسا نمو «هانيساوو هانيطعأ هاندجوف

 :لاقو ٥/۱ مكاحلاو . تباث جیحص نسح ثيدح :لاقو ٥٦۳/٤ يذمرتلا هحرحأ )١(

 .حیحص :يهذلا لاقو .هاحرخب مو دانسإلا حيحص ثيدح

 يأ نب ثراحلاو ةعانقلا يق ايندلا يا نبا هاور ۲٠٠٠/١: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق (۲)

 . هحرحخأو :تلق .تاقث مهيقابو هيف ملكت نم رأ م لاله نب نيصح هيفو هدنسم يف ةماسأ

 .نيحيحصلا يف ةصقلا لصأ :ظفاحلا:لاقو ١۹١/۸ نابح نبا هححصو ٤/٣ ٤< دمحأ
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 ففعتلاو ةعانقلا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتک

 نم تيب لهأ ملعأ ام یتح ل هلا اقزرف ءاقیش تلاس امو تعج رف :لاق

 .انم الاومأ رثك أ راصنألا

 عطقنا نم» : هللا لوسر لاق :لاق هد نيصح نب نارمع نع - ٩٩

 ىلإ عطقنا نمو «بستحي ال ثيح نم هقزرو ءةنؤم لك هللا هاقك كك هللا ىلإ

 .«اهيلإ ك هللا هلکو ايندلا

 "يش لک قفل املف ةهدنع ام دفن ی هاطعا ال مهتم دخ لاسی ملف

 هفعي فعتسي نم هنإو «مکنع هرخدأ نلف ريخ نم يدنع نکي ام» :لاق «هدنع

 .«ربصلا نم عسوأ الو اريخ ءاطع اوطعت نلو « هللا هنغي نغتسي نمو ك هلل

 نم ات ھا اولس :ک هللا لوسر لاق : لاق لظ ص دوعسم نبا نع -۸

 ج رفلا راظتنا ةدابعلا لضفأو «لأسي نأ بحبي هللا ناف «هلضف

 نمو «ايندلا يبأ نباو ۲١٠/١ ريغصلا ف يناربطلا هحرحأ :ءايحإلا جيرخت يت يقارعلا لاق )١(

 عمسي ملو «نيصح نب نارمع نع «نسحلا ةياور نم ۲ بعشلا يف يقهيبلا هقيرط
 هاور ۳٠٠/٠١: عمحملا ف يمثيملا لاق .متاح وبأ هيف ملكت ثعشألا نب ميهاربإ هيفو «هنم

 ‹«فيعض وهو ليضفلا بحاص ثعشألا نب ميهاربإ هيفو ۳٤۲٦/۳ طس وألا يق يناربطلا

 يرذنملا لاق .تاقث هلاحر ةيقبو «ءىطخيو برغي :لاقو تاقثلا يف نابح نبا هركذ دقو

 ٠١۷/٤ رداونلا يف ميكحلا هجرحأ امك .براقم يناربطلا دانسإ :۲۹۹/۳ بیغرتلا يق

 .۲۹۸/۱ باهشلا يف يعاضقلاو

 .۷۲۹/۲ ملسمو ۳٤/۲ يراخبلا هحرخأ «حیحص ثیدح (۲)

 سيل دقاو نب دامح :لاقو ٥٦٥/١ يذمرتلا هاور :۷4۹/۲ ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق (۳)
 ک
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 ففعتلاو ةعانقلا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 نم» :4 هللا لوسر لاق :لاق اط دوعسم نب هللا دبع نع -۹

 هل هللا كشوأ كل للاب اهزنأ نإف ؛هعقاف دس مل سانلاب اهزنأف «ةجاح هب تلزن

 .(لجاع قزرب وأ «رضاح لجآب

 ةنكسملاو ةقافلا رثأ ناكو «راج انل ناك :لاق ءدلجلا يبأ نع ٠-

 !دلجلا ابأ اي :لاق ؟اغيش تبلط ول ءاغيش تحلاع ول :هل تلقف ءانیب هيلع

 .هللا هانغأ الف هب نغتسی ملف یلاعتو كرابت هبر فرع نم ءاذه لوقت تنأو

 عزفاف ترقتفا اذإ !ينب يأ :هنبال نامقل لاق :لاق «بعك نع ١-

 ال هنإف ؟؛هنئازخو هلضف نم هلّسو «هيلإ عرضتو «هعداف «هدحو كبر ىلإ

 .ائيش كيلإ اودري الو «مهيلع نوهتف سانلا لست الو «هريغ هكلعب

 تدحوامماضرلا ىلمأ ىلع فسح رادب ميقأ نأ يلابأ

 تسسئي مهذأ عمل اذإ ينأ يئارظن ىلع ينهمدقو

 تنعتسا كب لوقأ ام رثكأف ليل لاحلا ءوسو ينعمجيو

 يک

 ‹«هتحص ىلإ يطويسلا زمرو :يديبزلا لاق .هريغو نيعم نبا هفعضو :يقارعلا لاق .ظفاحلاب
 ٤١۳/۲. بعشلا يف يقهيبلا هاورو .رجح نبا ظفاحلا هنسحو

 ٥٦٦/١ مكاحلاو ٥٦٠/٤ يذمرتلاو ٠۲۲/١ دواد وبأو ۲۸۹/۱ دما هجرحأ (۱)

 .هاححصو
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 ففعتلاو ةعانقلا لا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتک

 تدهح دقلو ىنغلا همهوأف يلاح فيك يقيدص ينلأسيف

 تفس اهتذلو ايندلا نع ياسي توملا ركذ نأ الولو

 تبستكا امو تبسك امم نادأ ١ يأ توما لوزن نسم مظعأو

 ( :هسفنل دواد نب ميهاربإ دشنأ -۳

 نيدلاب كنم رضم كاذ نإف مط ىلع قولل نعرض ال

 ٠ نونلاوٍضاكلا نيب يهاغإف ٠ هنئارخ يف امم هللا قزرتساو

 :هلوق قارولا نسحلا نب دومحم دشنأ - ٤

 بغار وأ ةجاخ بلاط لك نم اونصحتو مهروصق كولملا داش

 بحجاحلا هجو حبق ين اوقونتو ٠ اهزعلديدحلا باوبأب اولاغ

 بذاك دوب هوقلت فاع لإ لوحدلا يف فطلت اذإف

 بلاط نم ابلاط ةعارضلا اذ اي نكت الو كولملا كلم ىلإ بلطاف

 هيلع مزعي مزاح يبأ ىلإ ةيمأ ينب ضعب بتك :لاق «ةعمز نع ٥-

 يلع مزعت كباتك ينءاح دقف ؛دعب امأ :هيلإ بكف «هجئاوح هیلإ عفری ن

 ال نم ىلإ ي يجئاوح تعفر «تاهيهو «يحئاوح كيلإ هيف تعفر الإ

 اهنم ىنع كسمأ امو «تلبق اهتم يناطعأ امف «هنود جئاوحلا دصتقت

 .تیصر

 :الاق ( يرجهلا ىجحب نب ديبعو يريمحلا هدبع نب نايفس نع - ٦
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 فضعتلاو ةعانقلا ةلاسر الخال مراكمو لقعلا باتک

 نافع نب نامثعل قارعلا لماع وهو زيرك نب رماع نب هللا دبع ىلإ جرح

 هللا دبع نب رباح نبا :اهدحأ ءةنيدملا لهأ نم نالحر هللا همحر

 بتكت اميف رماع نب هللا دبع ىلإ هب بتكف «فيقث نم رحآلاو «يراصنألا

 يراصنألا لاق «ةرصبلا ةيحانب اناك اذإ ىقح ناريسي البقأف «رابحألا نم هب

 انلحاور خينن نأ تيأر :لاق «هضرعا :لاق ؟هتيأر يأر يق كل له :يفقفلل

 ام ىلع ك هللا دمحنو «نيتعكر يلصن مث «ءام سمنف انرهاطم لوانتنو
 .انرفس نم یضق

 جفاف ءنار و کر ایلص مل اضوتف دری ال يذلا اه :لاق

 عضوم يأو :لاق ؟كيأر ام !فيقث احأ اي :لاقف «يفقثلا ىلإ يراصنألا

 لمؤم الو «يتلحار تيضنأو « يندب تبصنأو «يرفس تيضق ءاذه ير

 .معن : :لاق ؟اذه ريغ يأر كل لهف «رماع نبا نود

 كرابت يير نم تییحتساف ترکف ‹«نيتعكر لا نيتاه تيلص امل ينإ :لاق

 نم ينقزرا !رماع نبا قزار مهللا «هريغ نم اقزر ابلاط يناري نأ ىلاعتو

 نذأو امايأ ثكمف ةرصبلا يفقثلا لحدو «ةنيدملا ىلإ اعجار ىلو مث «كلضف

 جرح رباح نبا نأ ربحأ ملأ :لاق مث «هب بحر هآر املف «رماع نبا هل

 الو ارش اه اق ام هللاو امأ :لاق مث رماع نبا یکبف «هربخ هربخف ؟كاعم

 ىلاعتو كرابت هللا نأ ملعف «ةمعنلا جرخو قزرلا ىرجج ىأر نكلو «اّرْطَب
 ةوسكو مهرد فلأ ةعبرأب يفقثلل رمأف ء«هلضف نم هلأسف «كلذ لعف يذلا

 :لوقي وهو يفقثلا ج رخف «يراصنألل هلك كلذ فعضأو «فرطو
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 فضعتلاو ةعانقلا لاسر قالخألا م اکو لقعلا بانك

 يدئازب صيرحلا صرح ام ةمامأ

 انسوؤر طقاسم نم اعیمج انجرح

 هبابب تاجعانلا اخ املف

 رداقة يطع ينيفكتس لاقو

 رماع نبا قارعلا ىطعأ يذلا نأو

 ةبابص هنع لأس يآ ر املف

 هظح باغ ذإ هللا دبع فعضأف

 ىعفان سيل نأ تنقيأ دقو تبأف

 اع نبا*زيخب انم ةقث ىلع

 رباح نبا يبرثيلا يع رحأت

 رهاق قلخلاب مويلا ءاشي ام ىلع

 رقافم دسل وجرأ يذلا يبرل

 رعابألا بارض تنح امك هيلإ

 رغاف صرحلا نم ناف ظح ىلع

 رداقملا فالح ءيش يرئاض الو

 نسحيوأ :يمانم يف لئاق يل لاق :لاق «يحابنلا هللا دبع يبأ نع -۸

 .ديرب ام لک هالوم دنع دحاو وهو «ديبعلل للذتي نأ ديرما رحلاب

 ‹«عرولاب نزو «ىوقتلاب ذحأ نمل يغبني ال :لاق هل رمع نع -۹

 .ايندلا بحاصل لذي نا

 نمؤملا ةنيز :نولوقي ارفن تكر دأ :لاق « ينوجحلا نارمع يبأ نع ٠-

 .هقلخ نع هبرب هؤانغتسا هزعو «هتمص لوط

 تاومسلا يق ام يالولو !رقفلا فاحأ انأ :لاق مزاح يبأ نع ١-

 ىرثلا تحت امو امهنيب امو ضرألا يف امو
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 ففعتلاو ةعانقلا ةلاسر قالخألا مراكمو لتعلا ا باتک

 :انباحصأ نم لحر يل لاق :لاق «نيسحلا نب ميهاربإ نع -۲

 يف ينإف «ةديدش ةحاح ىنتباصأف «روغثلا ضعب يق انأو ةرم يتقفن تعاض

 نيدبعتملا نم لحر جرح ذإ ؛ هيف انأ ام دهح يف ركفأ كللذكل يمايأ ضعب

 :لوقي وهو اهجو تيار نم نسحأ نم

 ريقفلا كاذف هللا لهح نم هناحبسو هللا كرابت

 ريبكلا يلعلا هللا هرحذو ةقاف همزلت يذلا اذ نم

 .دجأ تنك ام ينع بهذو «ىنغ تلم اغأكف :لاق

 يب یفک :لوقي كلك هللا نأ انغلب :لاق «هبنم نب بهو نع -۳

 لبق هتبجأو «ينلأسي نأ لبق هتيطعأ «يتعاط يف يدبع ناك اذإ الام يدبعل

 .هنم هب قفري ام ملعأ انأو « ينوُعْذَي نأ

 مخ ىلإ محعطقلا دقل :لاق «يرمعلا زيزعلا دبع نب هلا بع نع

 .ةعيضلا متيشح هيلإ متعطقنا ناف ؛مکعیض امف هلا

 ناملس نب زيزعلا دبع انيلع مدق :لاق دايز نب لیعامس نع 0

 معنملل اوفص :انل لاقف «هيلع ملسن ه هانیتأف «هتامدق ضعب يق نادابع

 اقول تمدح ول تيأرأ لاق م :لاق .مکم دنع نَا مکیفکی مکیوات

 !تاهيه ؟هبضغل ضرعتتو «همعن يب بلقتت «كسفن ىلإ ءيست تنأو
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 ففعتلاو ةعانقلا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتک

 0 | يیكلا «مرمآ اذهب الو معقلح اذه سب «نيلاطَبلا ةمه كمه

 .هللا مکمحر

 لحر ىلإ عطقنا الحر نأ ول :لاق «سيردإ نب هللا دبع نع ۷٦-

 .!؟نوّضَرألاو تاوامسلا هل نم فيكف «هل كلذ فرعل

 !ىلع ابأ اي :كرابملا نب هللا دبع يل لاق :لاق « ضايع نب ليضف نع -۷

 .هيلع ايشغم رخف يلع كلذ عمسف :لاق .هبر ىلإ عطقنا نم لاح نسحأ ام

 ام كفكي هللا كفوخ ام فح !مدآ نب اي :لاق «نسحلا نع -۸

 ام كنم قثوأ كدي يف ام نوكت نأ كنيقي فّعَض نم نإو «سانلا كفوح

 .لاعتو كرابت هللا دي يق

 نوكي نأ هللا ىلع دبعلا لكوت نم نإ :لاق «نسحلا نع -۹

 .هتقث وه هللا

 فلح ناك هنأ ؛داور يبأ نب زيزعلا دبع نع «يرملا اص نع ٠-

 ُتْبجَعف تاملك عبرأب اعد ايعاد عمسف «ليللا فصنب كلذو اسلاج ماقما

 مهللا :لوقي وه اذإف :لاق ءادحأ رأ ملف تفتلاف :لاق «نهتظفحو نهنم
 وس

 ناو مرح الو «هب يل تلفت ا يلتش الو هل يقل ال يير

 .قمحلا فالو لقعلا :سيكلا )١(
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 قالخألا مراكمو لقعلا بانك ففعللاو ةعانقلا ةلاسر

 يق لوقي هللا دبع نب ركب تعم :لاق «بهشألا يأ نع ۸١-

 ةقاف كيلإو ءاركش هب كل انديزي اقزر كلضف نم انقزرا مهللا :هئاعد

 .اففعتو ىنغ كاوس نمع كبو ارقفو

 ملس تعم :لاق ءءىرقملا ليعامسإ نب دمحم نب هللا دبع نع -۲

 «دكن الو دك ريغ يف الالح اقزر انقزرا مهللا :هئاعد يف لوقي عناق نبا

 .ةرحآلا يق ةصقنم الو ءايندلا يف راع الو «دحأ نم الو

 ةبرشلا ينيقسيل لحرلا نإ :روصنم يل لاق :لاق «نایفس نع ~۸

 .يعالضأ نم اعلض اهب قديف ءاملا نم

 سانلاو ‹تايبألا هذه لاق هنأ ؛يرصبلا رشب نب دمحم نع ٤-

 :هل تسیلو مزاح نب دمحم يه :نولوقي

 و ی

 ا

۸oهللا دبع نب رمع دشنأ : 

 راع هيف بسك سانلا لوقي
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 نيتليلو موي يطو

 ينيع نوفح اهنم ضغأ

 يد رشک لام ليلق

 ينبو هنیب يحجئاوح

 لاؤسلا لذ يف راعلا تلقف



 ففعتلاو ةع ةعانقلا لا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتک
DESO OG RR EC EL TT I E 0 

 شارح وبا ناک :لاق «شیرق نم لحر نع دمحم نب ماشه نع ٦-

 مو «برعلا نم ةأرماب رمف «هل رفس يق جرخف «هموق لاجر نم يلذهما
 مكدنع له !تيبلا ةبر اي :لاقف «عبرأ وأ ثالثب ايا كلو اف تان

 م هجذف «هجبذا :تلاقو "سورمعب تءاجف معن :تلاق ؟ماعط نم

 :لاقف .هنطب رقرق ءاوشلا حير دحج و املف « هب تابقأ مث «هذنح م «هخلس

 ؟ "رص نم مکدنع له !تیبلا ةبر اي ءماعطلا ةحقار نم رقرقتل كنإو

 لمف ‹ربصب هتتأف «ينطب يف هدحأ ءيش :لاق ؟هب عنصت امف «معن :تلاق

 تدحو اذإ رقرقف اضيأ تنأ :لاق مث ءءاملا هعبتأ مث [همحتقا] م «هتحار

 ال :لاق ؟احيبق تيأر له !هللا دبع اي :تلاقف «لحترا مث «ماعطلا ةحئار

 :لوقي ًاشنأ مث «ءوس الو «هللاو

 يمرح الو يبايٿ سندت ملو ءايح ينامب ىتح عوحلا يوئأل ينإو
 معط اذ حزملل ىسمأ دازلا اذإ يفتكأو حارقلا ءاملا حبطصأو

 مدألاب كلايع نم يريغ رثوأو هينملعت دق عوجلا عاجش درأ
 مغر ىلع ةايح نم ريخ تومللو  ةلذو مغرب ايحأ نأ ةفاخم

=Aلعجف «هلبإ حارأف «اموق يبارعأ فاضأ :لاق «يعمصألا نع  

 رخآ ىلإ كلذ ىضفأف الوأف الوأ هل نحص يف مهنم ةراشلا اذ قبغي

 .يدحلا ىليقو «فورخلا : سورمعلا 0(
 .رم رجش ةزاصع (۲)

 .هاقس يأ: لحرلا قبغ(۳)
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 تنتياو ةا لاسو _ قالخألا مراكمو لقعلا بانك

 مدعلاو مهلا هارع رسي ردلا يلاب احرطم لابلا ءيدر تيأر نأ

 اومحقنا ام ثيح ينأ ملعي هللاو هتئيهب ءارزإ كنحص تفرص

 متقلا لبقأ ام اذإ ءاشعلا حنح ةمركم دنع اران رهظأو يدبأ

 مركلاو زعلا ينم ةيندلا ىبأي لحر يننإ ينع كءانإ فرصاف

 .هتيطل لحر مث «حبصأ تح ايواط تابف :لاق

 :تايبألا هذه دشن اعر يشرقلا ةشئاع نب نمحرلا دبع وبأ ناك -۸

 مدألا كرع ينتكر ع تانداحلا نإ يح

 مدع يبوث يف كاحأ تيأر نأ نم نعزجت ال

 مرك ىلع نهنإف نيلَب يباوثأ نك نإ
 نالف ينب نإ :لاقف كيب يبلا لحر ىتأ :لاق «ةديبع يبأ نع -۹

 لع دمحم لآ نإ» هي هللا لوسر لاقف .ينباو يلبإب اوبهذف يلع اوراغأ

 «كك هللا لسف «ماعط نم عاص وأ «ماعط نم دم مهيف ام «تيب لهأ اذكو اذكل

 كدر ام معن :تلاقف ءاهربخأف ؟كل لاق ام :تلاقف «هتأرما ىلإ عحرف

 ل يلا ىتأف «تناك ام رفوأ هنباو هلبإ هيلإ كلك هللا در نأ ثبل امف «هيلإ

 ةلأسع. سانلا رمأو «هيلع ىنثأو هللا دمحف «ربنملا ب يلا دعصف «هربحأف

 ر اجر ل لع هلآ قی نمو :مهيلع أرقو «هيلإ ةبغرلاو اك هلل
 ارا

 0( ) -r] ؛:ىلطلإ 4 بست کل ُبَيَح نم ۀقرريَو

 .يهذلا هيلع هرقأو .هححص و YYY/1 مكاحلا دوعسم نبا نع هلصو «لسرم ثیدح (۱)

 هک
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 ففعتلاو ةعانقلا ةباسد قالخألا مراکمو لقا بتك

 ‹«لوقلا نم ربح مالكب يناميلا سواط ينعاج لاق ءءاطع نع -۰

 اهيلع لعحو «هباوبأ كنود قلغأ نعم كتحاح نلزات ال !ءاطع اي :لاق
 «هوعدت نأ كرمأ «ةمايقلا موي ىلإ حوتفم كل هباب نم. اهرنأ نكل باخ

 هجرخأ ٠٠١/٦: ردلا يف يطويسلا لاق ٠٦/٦ ٠١ لئالدلا يف يقهيبلا كلذك هلصو امك

£۹ 



 قالخألا مراكمو لقحلا باتك

 مسقلاب اضرلاو بلطلا يف لامجإلا باب

 بلط يف اول أ» :ک هلا لوسر لاق :لاق 4ظ ديمح يبأ نع ~۹

 . اهم هل ن هللا بتك امل رسيم لكف ءايندلا

 هنإ !سانلا اهيأ» :ي هللا لوسر لاق :لاق بط دوعسم نبا نع -۲

 سيل هنإو هب مكترمأ دق الإ رانلا نم مكدعابيو ةنجلا نم مكبرقي ءيش نم سيل

 حورلا نإو «هنع مكتيهن دق الإ ةنجلا نم مكدعابيو رانلا نم مكبرقي ءيش

 اوقتاف ءاهقزر يفوتست ىتح تومن سفن نم سيل هنإ :يعور يف ثفن ب نيمألا

 كك هللا يصاعع هوبلطت نأ قزرلا ءاطبتسا مكنلمحي الو «بلطلا يف اولججأو هللا

 .«هتعاطب الإ كك هللا دنع ام كردي ال هنإف

 . ۲٠٤/١ ىربکلا يف يقهيبلاو ٤/۲ مكاحلاو ۷۲١/۲ ةحام نبا هحرحأ «حيحص ثيدح (۱)
 اهعفانم نم سفنلا نم اند ام ايندلاو «صرحم مل اذإ :بلطلا يف لمجأ :يرشخزلا لاق

 هيف لامجإلاب رمأ لب ءةجاحلا عضؤمل ةيلكلاب بلطلا مرحي ملف الحاع اههاحو اهذالمو

 نمو .نكمأ ام هلح ةهح نم بلطيف «فرعلا ق ادومحم عرشلا ف اليمج ناك ام وهو

 ال نأ هنمو ءاهادعتي الو اهب عنقيف امه هرسيو هل اهرسيو هللا اهأيه يتلا ةهجلا دامتعا هلامجإ

 :مهضعب لاق .ةهبش يف طروتي الو هبر رکذ یسنی ال یتح هلوو هرشو قلقو صرحب بلطي
 ناكل ليحلاب قزرلا ناك ول هنأ ملعيل «لهحلاب قزرلاو «لقعلاب نامرحلا ىلاعت هللا لكو

 .هبسكل لايتحالاو هبلطم هوجوب ملعأ لقاعلا

 ٠/۲. مكاحلا هححصو ةعانقلا ف ايندلا يأ نبا هحرحأ ۲١/١: حتفلا يف ظفاحلا لاق (۲)

 باهشلا يف يعاضقلاو ۲۸١/١ دهزلا يف دانهو ٩۷/۷ ةبيش يبأ نبا هجرحأو :تلق

 ثيدحللو ۲۹۹/۷ بعشلا يف يقهيبلاو ٠٠١/٠١ ةنسلا حرش يف يوغبلاو ۲
 .اهب ثيدخحلا حصي ةريثك دهاوش
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 ففعتلاو ةعانقلا ةناسر ا مراكمو لقعلا با باتک

 حور ثفن» :لاق هنأ ل هللا لوسر نع هل ةمامأ يبأ نع -۳

 .هوحن رک ذف.«....يعور يف سدقلا

 نم مكدحأ رف ول» : هللا لوسر لاق ا اظ ديعس يأ نع -

 توملا هکر دی امک هکر دل هقزر

 هلو الإ ئرما نم ام :لاق «هيلع هللا ةحر باطخلا نب رمع نع ٥-

 ققح «هلتاق وه فتحو «هغلاب وه لجأو «هلكآ وه قزرو «هئطاو وه رثأ

a E 

 وأ نسق يف «ناصقت وأ ةدايز نم اه ا هلا بیک ام ی اکل ‹رطملا

 هوفع هریغل ىأرو «هلام وأ هسفن وأ هله يق اصقن ىأر نمف «لام وأ لهأ

 اذإ اه اعشخت رهظي ةءاند شغي م ام ملسملا نإف ؛ةنتف هل كلذ ننوكي الف

 ةحادق نم ةزوف لوأ رظتني حافلا رسايلاك سانلاماعل هب يرغتو «تركذ

 ريبكلا يف يناربطلا هاور ۷۲/١: عمحجملا يق يمثيملا لاق ۲۷/١١. ةيلحلا يث ميعن وبأ هحرحأ )١(

 .فیعض وهو نادعم نب ریفع هيفو ۸

 لاق .نسح دانسإب ريغصلاو طسوألا يف يناربطلا هاور ۳٤١/۲: بيغرتلا يف يرذنملا لاق (۲)
 ةيطع هيفو ٠٠١/١ ريغصلاو ۳٠١/١ طسوألا يت يناربطلا هاور ۷۲/٤: عمحلا يف يمشيما

 ي يمليدلاو ۷/۲ بعشلا يف يقهيبلا هجرحأو :تلق .قثو دقو فيعض وهو يفوعلا
 ٠۹/٩. لماکلا يف يدع نباو ۳٠۱/۳ سودرفلا
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 ففعتلاو ةعانقلا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا بانك

n 

 امإو «هل ريح هللا دنع امف كك هللا يعاد امإ ؛ نيينسحلا ىدحإ نيب ةنايخلا

 ثرحلا «هنيدو هبسح هعمو لامو لهأ وذ وه اذإف !كك هللا هقزري نأ

 تايقابلا :ةرحخآلا ثرحو «نونبلاو لاما :ايندلا ثرحف ؛نائرح

 نأ نسحي نمو :نايفس لاق .ماوقأل كلك هللا امهعمجي دقو «تاحلاصلا

 .!!هيلع هللا ةحر يلع الإ مالكلا اذهب ملكتي

 همحر ةيواعم دنع اسلاجح تنك :لاق «ناورم نب كلملا دبع نع -۷
 8 8 £ ى ر
 مث ءاهعضوف هسفن ثدح مث هيف ىلإ اهعفرف ةمقل ذحخأف هماعطب يتاف « هللا

 ءاهتلكأف اهتلوانتف ءاهعضوف هسفن ثدح مث «هيف ىلإ اهعفرف اهذحأ

 !سانلا اهيأ :لاقف «رينملا ىلع ةيشع اهيف سانلا بطحخف «اهدجي ملف اهبلطف

 مكدحأ نإ هللاوو «هل كل هللا بتك ام الإ مكنم ئرمال ام هناف !هللا اوقتا

 .هريغل ىضقت مث نيترموأ ةرم هيف ىلإ ةمقللا عفريل

 هبرهك هقزر نم بره الجر نأ ول :لاق هل ءادردلا يبأ نع -۸

 ن هللا قلخ ام» :يب هللا لوسر لاق :لاق هك ةريره يبأ نع -۹

 «مويلا كلذ رخآ يف نوكي ام لسرم يبن الو برقم كلم ملعي «حابص قلف

 لمح دق ضرألا ىصقأ نم ءيجيل لجرلا نإ ىتح «ةباد لك توق هيف هللا مسقيف

 نم مهنمف «رجفا «بذكا :هل لوقي هيقتاع نيب ناطيشلا نإو «هقتاع ىلع هتوق
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 ففعتلاو ةعانقلا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتک

 يذلا كلذف «ىوقتو ربب هذخأي نم مهنمو «روجفو بذكب كلذ هقزر ذخأي

 .'”هدشر ىلع لڪ هللا مزع

 ءامهنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأو هللا دبع نب رباح نع-٠

 هدبعل رجتي كبك هللا نإ» :لب هللا لوسر لاق :لاق ءامهيلك وأ امهدحأ نع

 .«نوکب ینا هقزرب هیتأی تح رجات لک ِءارو نم

 يف ناك نإو» :لاق ؟بابسألا يف ناك نإو ! هللا لوسراي :لحر لاقف

 (بابسألا ٠

 اوقتا !سانلا اهيأ اي :لاق ءهللا هحر زيزعلا دبع نب رمع نع ٠١-

 ضيضح يف وأ لبح ةلق يف مكدحأ قزر ناك ولف «بلظلا يف اولمجأو هللا

 .بطلا ي اولجأو هلا اوقاف هزاز لكأل ضرأ
 :لاق «هيبأ نع نيريس نب دمحم نب هللا دبع نب كلملا دبع نع - ١

 كوبأ اذه :لجر لاق ذإ قيرطلا يف ان انيبف «هحو يف جرحأ نأ تدرأ

 نأ ملعاو «تنک ثیح هللا قتا !ينب اي :لاقف ‹«ينقحلا تح تمقف «كفلح

 هللا كقزر «هoلح نم هتبلط نإ كنإف ؛هلح نم هبلطاف «هودعت نل اقزر كل
 .كيلع مالسلاو .هللا كعدوتسأو ءاحلاص كلمعتساو ءابيط

 :لاقو ۳ ةيلحلا يف ميعن وبأو °۸ سودرفلا يف يمليدلا هحرحأ «فيعض هدانسإ (۱)

 .يبراحما دمحم نب نمحرلا دبع اضيأو روصنم الإ هنع هوري مل نيريس نبا ثيدح نم بيرغ
 .كورتم :يمثيملا لاق ؛ فيرط نب رصن هدانسإ يقو ٠٠١ صرحلا عمق يف يطرقلا هركذ (۲)
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 فضعتلاو ةعانقلا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 هر ي تفاهم قزز رس هلآ فوت لک

 نل كنإ :هل نبا ىلإ بتك الحر نأ ؛ ىقشمدلا بلاط يبأ نع ٤ ٠ ١-

 ‹«ةيدر هوهشو «ةيند ايند نع كسفن مركأف ‹برح لإ رح دق بلط بر

 ناطيشلا عدح نم نمأت الو ءاضوع كسفن نم لذبت ام ضاتعت ال كنإف

 .كلبق ناك نم كلهأ اذكه هنإف ؛ تعزن هركأ ام ىرأ ىتم :لوقت نأ

 سيقلا دبع نم لحر لاق :لاق «يرمنلا سابعلا نب دمحأ نع ٠-

 :الضف هنع ركذ ةرصبلا لهأ نم

 نمت مهلك سانلا يق اه سيلو اهبر ةسيفنلا سفنلاب نماثأ

 نبغلا مكلذف ايندلا نم ءيشب اهتعب انأ نإف ايندلا بلطت اهب

 .هب ا و یک

 ال تلعجف ءاهالح نام ايندلا تبلط :لاق «ءابهصلا يأ نع -۷

 ال «ينزواجي الف وه امأف ؛اهيف "”ليعأ الف انأ امأ ؛اتوق الإ اهنم بيصأ

 .ديزأ :ليعأ )١(



 ففعتلاو ةعانقلا ةلاس ل و لقعلا باتك
 تلاوة ةا نداخألا مركمو للا باتك

 .دكت ملو ٌتَعَبرف «يعبراف ؛افافك كقزر لعح !سفن يأ :تلق «كلذ تيأر

 ءيشف ؛نيئيش ايندلا تدجو :لاق «ينيدملا مزاح يبأ نع - ۸

 ‹«ضرألاو تاوامسلا ةوقب هتبلط ولو هاحأ لبق هاجعأ نلف يل وه اهنم

 «يقب اميف هوحرأ الو «ىضم اميف هلنأ م ام كاذف «يريغل وه اهنم ءيشو

 يفأ نيذه يأ يفف «ينم يريغل يذلا عنمي امك يريغ نم يل يذلا عني

 يلجأ لبق هلجأ ياي ءيشف ءيش ايندلا نم تيطعأ ام تدحوو يرمع

 يفف «يدعب نمل هفلخأو ترف لجأ لبق يلجأ ياي ءيشو «هيلع بلغأف

 ؟ير يصعأ نيذه ي

A. or زر هباصاف «فورعمر اياطعو ةلج ل ةرصبلا i 

 كلذ يت هل ةّيب تلاقف كلك هللا لضف نم يغتبب ضرألا يف برضي نأ دارأف

 :لاقف هل رعش يف اهنع هاکح الوق

 ليحرو ةيغب ينترضح دقو هج دج دق ريسلاو يقنبا لوقت

 لوغ كلوغت وأ اموي كسفنب يردنت كلاحترا يق ايانملا لعل

 ليلذ كاذ موي يزعو نيبت ام دعب ةميتيلا ىَّعْذأ ينكر تتف

 ليفك صوخشلاو اهنم لواحت يذلل كبرو ايندلا بلط ين
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 هقزر هيتأي موقلا فيعض سيلا

 هل لزي مل نم لاملا عم مرحيو

 ةبضه سأر ىلع دوط يب تنك ولف

 اهؤاقترا عاطتسي ال ةعدصم

 قئاس هودحي قزرلا كاتأل اذإ

 لوم دالبلاو هيلإ قاسي

 لولخحو ةلحر دالب لکب

 ليقت لوعولا هيف فجل اه (

 ليبس لوزنلا اهنم ىلإ سيلو

 ليلد كيلإ هيدهيو ثيثَح

 اموق نأ ؛يزورملا ىح اوعرز بارعألا نم
 يئر تح مهيلع كلذ دتشاف «هب تبهذف ةفآ هتباصأ غلب املف «ءاعرز

 نب دمحم نع -

 ةتيم «مكئاولأ ةريغتم مكارأ يلام :تلاقف « مهنم ةيبارعأ تحج رحخف ‹مهيف

 یاش ثیخ نم هب ټأي «هيلع انقزرف «ءاش ام انب لعفيلف انبر وه «مکبولق
 :لوقت تأشنأ مث

 ةيسار رحبلا يف ةرخص يف ناك ول
 3 96 ا هلا اها 1 قزر

 اهكلسم عبسلا قابط نيب ناك وأ

 اه طح حوللا يق يذلا لانت تح

 اهيحاون سلم ةموملم ءامص

 اهيف ام لك هيلإ يدؤت تح
 اهيقارم ىقرملا يف هللا لهسل

 كمه لعحاو ‹«قزرلاب متهت ال :لاق «لئاو نب بويأ نع ۱١-

 .توملل

 .قزرلل متهأ ام :لاق « ضايع نب ليضف نع -۲
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 فضحعنلاو ةعانقلا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتک

 يقزرل نرخ نأ ير نم يحتسأل يإ :لاق «يضلا ديزي نع ۲

 .هنامض دعب

 وقت مْ اسف نوكأ ام بیطأ نإ :لاق «قورسم نع ٤

 ١ زيفق الو مهرد اندنع ام :ةأرملا

 الو رايد يدع امو حبصال ن :لاق «يح نب نسحلا نع -110°

 ..ايندلا يل تزيح اغنأکو «فیغر الو مهرد

 ي را فات مآ لج رل لاق هنأ ؛ يح نب نسحلا نع ۱۱٦

 ٠٠٠ نسحلا ىلإ لجر ىكش :لاق «يدبعلا دابع نب باهش نع -۷
 اذه لكأ !اذه اي” :نسحللا هل لاقف «ىكبب لعحجو «لاحلا ءوس ىح نبا

 الها اهتيأر ام اهباسف دبعل اهلك ايندلا تناك ول هللاو !ايندلاب امامتها

 ينم امامتها دشأ ضرألا ىلإ دجسملا نم يلوزتب انأل هللاو ءاهيلع ىكبي

 .ينيتأي نأ نم قزرلاب

 ىلإ لحر یکش :لاق «نالجع نب میهاربإ نب بوقعی نع -۸

 مل ول انيد هللا كاطعأ دقل هللاو :نسحلا لاقف ءارضو ةحجاح يرصبلا نسحلا

 .كيلإ نسحأ دق ناك ريعشلا زبخ نم عبشت

 .لايكم : زيفقلا )١(
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 قالخألا مراکمو لقعلا بانك

 زاوهألا يلوو دمحأ نب ليلخلا ىلإ يبلهملا بيبح نب ناميلس بتك :لاق

 :هيلإ بتكو هيتأي نأ ییأف «ه وعدي

 ةعس يف هنع ينأ ناميلس غلبأ

 ادحأ ىرأ ال نإ ىسفنب احش

 : هریغ يندازو :رکب وبا لاق

 قني فعضا ال ردق نع فزرا

 نب ایرکز نع -۰

 :همأ ىلإ بتكف «هيلع ترذعتف

 ةحيرض يف ىرأ وأ الام بسك أس

 ةنيزح ىلع يتدح هلاو الو

 اعرف بیرغ يربق یری نأ یوس

 لام اذ تسل ينأ ريغ ىنغ يقو

 لاح ىلع یقبی الو ًالزه توعب

 لاتحم لوح هيف كديزي الو

 بیرغ بيرغلا ربق یری نا یکب

 :هتلاح هتباجأف «همأ تتام دقو باتكلا اوف

 ةربع تيرذأو الاوحأ تركذت

 اننإف انيلإ اقاتشم كت نإف

 ايئان قزرلاب كيتأي يذلا نإف

 بيجع كاذو انازحأ تجيهو

 بيبح بيبحلاو ءامظ كيلإ

 بيرغ تنأو يوثت ال كهجوب

 بيرق كنم يحلاو هب ءيجي

 نم :يرازفلا ديسأ يبأل ليق :لاق ءزيزعلا دبع نب ديعس نع ١-

0» 



 فضعتلاو ةعانقلا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 «ريزتخلاو درقلا كك هللا قزري :لاقو «هدمهحو هللا ربكف :لاق ؟شیعت ني

 .ديسأ ابأ قزري الو

 :نيتيبلا نيذهب لثمتي ناك هنأ بط سابع نبا نع -۲

 نويعلا اهارت الوافل ماهوألا اهوانت ال ريداقملا نإ

 نومصضملا كقزر كيتأيو هللا ردق ام كيلع يرجيسو

 :فلسلا ضعبل تايبألا هذه دشن هنأ ؛ ينادابعلا لتاقم نع ¬۳

 اباب ىضقلملا هقزرل دعي اقزر نمححرلا كل ردقي اذإ

 اباستكا هل لاحرلا يأر الو لوحب عطتست م كمرحي نإو

 اباتكلا الو ءاضقلا كتليحب ودعت سيلف كاطح يف رصقأف

 يمأ نطب ق انينح تنك :لاق «يرمعلا نمحرلا دبع يأ نع-٤

 ءاس يبر تفرعو تربك اذإ تح «يمف ي عضوي تح يقزرب ىتؤي ناکو

 .!؟ينم رش دبع ياف ينظ

 نأ ول ةيآ نآرقلا نم نإ» :-هعفر هبسحي- هل رذ يبا نع ٥-

 ْنِم قرر ر اجر ل لَ هلأ ق نَمَو ط :مُهعفكَ اھب اوذخا اعیج سالا

 ٩۲ ۲-۳: 4 بست ل ثّيَح

 :يبهذلا لاقو .هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح :لاقو ۲ مكاحلا هجربخأ ()

 جرحخأ دقف «ةلع ثيدحلا ف نكلو :تلق ٥. نابح نبا هححص اک .حیحض

 هلاجر دانسإ اذه ۲١٠/٤: حابصملا يف يريصوبلا لاق ٠١١١/۲ ةخجبام نبا ثيدحلا
 ك ا
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 ففعتلاو ةعانقلا ةلاسر قاخألا راكم لقول ب باتک

 دحأ سيل» :#ي هللا لوسر لاق :لاق هل دوعسم نبا نع ٠-

 ءلمعلاو ةشيعملا مّسقو ‹لجألاو ةبيصملا هللا بتك دق ؛دحأ نم بسكأب مكنم

 .'«ىهتنم ىلإ اهیف نوري سانلاف

 ىلع ةنيذأ نبا مدق نيح ةفاصرلاب انأ :لاق «دانزلا يبأ نع - ۲۷

 ال يناتأ تدعق ولو :لوقت يذلا تنأ :هل لاق «هيلع لحد املف ماشه

 لاق :رمع نب دمحم لاق .كاذك كاذ نأ ملعأ انأو تفج دق :لاق .ينينعي

 .اوفلتخاو «لقأ :اولاقو «رانيد ةئامعبرأ فرصنا نيح ماشه هعبتأ :مهضعب

 ينيتأي فوس يقزر وه يذلا نأ يعمط يف فارشإلا امو تملعدقل

 نب نامیلس دنع نم .تحرح :لاق «رخص نب هللا دبع نع -۸

 تفتلاف ! رخص نب هللا دبع اي :يب فتهي لحر اذإف ؛ةريهظلا يف كلملا دبع

 ةنحلا قامو انيوبأل حيتأ يذلا ودعلا اذه !كوبأ هلل :يل لاقف «هيلإ

 رورتغب امهیلدی رو امهينمب لزي ملف ءاءاش ثيح ادغر اهنم نالكأي

r. 

 اور : ۲٠٠/١ عمجملا يف يمثيملا لاق .رذ ابأ كردي مل ليلسلا وبأ «عطقنم هنأ الإ «تاقث

 ۰ .رذ ابأ كردي مل ريقن نب بيرض ليلس ابأ نأ الإ «حيجصلا لاحر هلاحرو يناربطلا

 فشك ى ينولجعلا لاقو «فعضلاب هل يطويسلا زمرو ١١١/١ ةيلحلا بحاص هحرحأ )١(

 rojo يوادملا ق يدرامغلا هفعضو :فيعض دنسب يركسعلا هجرجأ, ۴۷۹/١ ءافخلا

 .عماحلا فيعض يف ينابلألاو اقر هل درواو
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 فقعالاو ةعاتقلا هار قالخألا اداکو لقعلا باتک

 اه مث «هيف اناك ام امهحرخأ تح نيحصانلا نمل امه هنأ هللاب امهم اقيو

 تح «قزرلا نم انل مسقي مل ام ىلإ اننيعأ دمن نحنف ءانل بصن دق اذ وه

 هللا قزر نم انيوحو انيلإ ىهتنا دق يذلا يف اندهزيو «هنود انسفنأ عطقت

 فيك يردأ امف «هبيحأل تبهذف :لاق .ركشلا ق رصقن تح «ىلاعت

 لكا رضخل ا الإ هنظن ال وأ ءرضخلا كاذ :ليقف «هتركذف :لاق .؟بهذ

 يأ انرضح :لاق «يرمعلا ع نمحرلا دبع يبأ نب هللا دبع نع -۹

 امو «ايندلا مكل يغتبأ نأ ةمه يل تناك ام :لاقف ءانيلإ رظنف توملا دنع

 .نمض دق ام نظلا اونسحت نأ نمضي مل ام نظلا متنسحأ اذإ مكب نسحأ

 ليق ‹«روصنم نب رشب رضتحا امل :لاق «ةمادق نب دمحم نع ٠-

 املف :لاق .ينيدل هوحرأ ال ينيدل يبر وحرأ أ :لاق .كنيدب يصوأ :هل

 .هناوحخإ ضعب هيد هنع یضق تام

 ينبأ ءاوسو ةبح تعم :لاق «ليبحرش يبأ نب ب مالس نع -۱

 ينبي المع لمعي وهو لي يبلا انيتأ :نالوقي -عيكو لوقي اذكه- دلاح

 تززهت ام قزرلا نم اسأيت ال» :لاقو ءانل اعد غرف املف «هانعأف ءانب

 هللا هيطعي مث رشق هيلع سيل رأ وهو همأ هدلت ناسنإلا نإف ؛امكسوۇر

« }0 

 «هفزریو

 هدانسإ ۲۲۷/٤١: حابصملا يف يريصوبلا لاق ٠۳۹٤/۲ ةحام نباو ۳٦۹/۳ دمحأ هجر خا (۱)

 ام يأ :امکسوؤر تززهت ام .ءایضلاو ۳٤/۸ نابح نبا هححصو .تاقث هلاجر حیحص
 ك
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 ففعتلاو ةعانقلا ةلاسر قالخألا | مراكمو لقعلا باتک

 رشعماي :لكا مرم نب ىسيع لاق :لاق «ليضفلا نع ١-

 نهنم ثالث يف وه «لزانم عبرأ يف ايندلا يق قلح مدآ نبا نإ !نييراوحلا

 فاخي هبرب هنظ ءيس عبارلا يف وهو «هبرب نهيف هنظ ْنَسَح قثاو هللاب

 دعب نم اقلح همأ نطب يف قلح هنإف :ىلوألا ةلرعملا امأ «هايإ هللا نالذجخ

 هللا لزاي ةميشملا ةملظو نطبلا ةملظو محرلا ةملظ ثالث تاملظ يف قلح

 «ةفرحب هذحأي الو «ةوقب هيلإ ضهني الو «ديب هلوانتي الو مدقب هيلإ وطخب
 اذإف ؛همدو همحلو همظع هيلع تبني تح اراجیا رحؤیو «اهارکإ هيلع هرکی

oy. 

 نإ :ربحخ ةنمو شابللا:رشقلاب دارا .:ريثألا نبا لاق :رشق هيلع سيل .ةايحلا ديق ق امتمد

 نمض هللا نأ :قعملاو .رشق كيلع سيلو ايندلا,ىلإ تحرح سوفنملا يصلل لوقي كلما
 ىربكلا ةيلبلا :يلإرغلا لاق «ناقيتسالا قعط نم نامضلا كلذ نم سأيلاف ؛هدابعل قزرلا

 مهمومغ ترثكأو مهبولق تلغشأو مهس وفن تبعت هريبذتو قزرلا رمأ قلخلا اذه ةماعل

 باب. نع مهب تلدعو «مهرازوأو مهتعبت تمظعأو مهرامعأ تعيضو مهموم تفعاض و

 بصنو بعتو ةملظو ةلفغ يف اوشاعف «نيقولخملا ةمدحخو ايندلا ةمدح ىلإ هتيمدحو هللا

 هللا مهري مل نإ باذعلاو باسحلا مهيديأ نيب سيلافم ةرحآلا اومدقو «لذو ةناهمو

 ىلع همسقو هنامضو هدعو نم رکذ نم مكو «كلذ يف هللا لزنأ ةيآ مك رظناو «هلضفب

 بتكلا مه نوفنصيو قيرطلا مه نونيبيو سانلا نوظعي ءاملعلاو ءايبنألا لزت ملو ؟كلذ

 ةرمغ يت مه لب ؛نورهطي الو نوقتي الو نودتهي ال كلذ عم مهو لاثمألا ممه نوبرضيو

 ر كلو هللا تايآل ربدتلا ةلق هلك كلذ لصأو «نوعحار هيلإ انإو هلل انإف

 نها | مالك لإ ءاغصإلاو فلسلا لاوقأللمأتلاو هللا لوسر مالكو هللا مالكل ركذتلا

 مهبرلف ق تاداعلا تخسرو, مهتم ناطيشلا نك نح نيلفاغلا تادابعب رارتغالاو

 نايدسألا ءاوسو ةبح :امه دلاح يبا :تلق .نيقيلا: ةقرو بلقلا فعض ىلإ كلذ مهادهأف

 .دحاو ثيدح امه ةفوكلا الزن نايباحص لايعازخلا وأ نايرماعلا امه لاقيو
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 ففعتلاو ةعانقلا ةلاسر قالخألا مراكمو لميا

 نم هيلع نابسكي «هيوبأ نيب ماعطلا يق ةثلاثلا ةلزعملا يف عقو نبللا نع عقترا 1

 «سانلا هيلع فطع «هاكر ت ءيش ريغ نع هاوبأ تام نإف ؛مارح وأ لالح

 دتشاو ةعبارلا ةلزملا ي عقو اذإف ؛هيوري اذهو هيقسي اذهو همعطي اذه

 ىلع بثوف «یلاعت هللا هقزري ال نأ شح الحر ناکو عمتحاو یوتساو

 ةفاخم مهلاومأ ىلع مهجبذيو «مهعاتم قرسيو «مهتاعتمأ نوخي سانلا

 .هايإ ا

 ينب دحأ ةمحش وبأ لاق :لاق «بيرق نب كلملا دبع نع ا۳۴

 بیبح هل لاقي هموق نم دض هل ناک و «ةلهاب نم ةبيغق ينب دحأ مث بحصص

 هلا لوسر بحاص ةمامأ يأ طهر نم ورمع نب مهس ينب اح لئاو نبا
 دالبلا ي يغتبت الأ :ةمخش يأ دلو لاقف لامل ٤ هيلع هللا عسو دق ي

 :لاقف «لئاو نب بيبح عنصي ام عنصت ىقح قزرلا

 اعنبق فافكلا ىلع دزأ مو اعسوأ اب يبح تنك نإو ين

 انعقنأ قح درابلا بزشأو اعبشا قح لکأی ام لکا

 اعزفم الو ابرس افئاح ال ما تای

 اعا كاذ تكر دأ ام هللاب هنو ن يلصق ءىلستم

 اعنص ام ىلع هللا دمحم لاف

 «لعأ اميف ةويح نب ءاحر نع ةنيبع يبأ لوم لصاو نع -

 ؟هللا ینغ امو :لاق (هللا ىنغب نغتسا» :لاق ينصوأ 45 يبلل لحجر لاق :لاق
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 تففعتلاو ةعانقلا ةلاسر قالخألا مركمو لقعلا باتك

 © ةليل ءاشع وأ موي ءادغ)) :لاق

 زيزعلا دبع نب رمع بتك :لاق «ةبيبح يأ نب ليعامسإ نع ۳

 ايندلا ضرع نم ايش نبلطت ال :هباتك يف ناكف هللا يف هناوحخإ نم خأ ىلإ

 هيلع كتقعو «كنيدب يرزيو «كترحخآب رضي نأ فاخت لعف الو لوقب
 كايند نم كلكأ كيفويو «كقزرب كيلع يرجيس ردقلا نأ ملعاو «كبر

 هللا كالتبا نإ ‹فعضب هنم صقتنم الو ةوق الو كنم لوحب هيف ديزتم ريغ

 نم كل هللا مسق ام رفتغاو «كبر ءاضقل تبحأو «كرقف يف ففعتف رقفب

 ىلإو هللا ناوضر ىلإ راص ادبع رضي نل هنأ ملعاو «ةينافلا ايندلاو ةضفلاو

 ىلإ راص ادبع عفني نل هنأو «ءالب وأ رقف نم ايندلا ف هباصأ ام ةنجلا

 لهأ دجي ام ءءاحر وأ ةمعن نم ايندلا يث هباصأ ام رانلا ىلإو هللا طخس

 اومعن ةذل معط رانلا لهأ دجي امو «مهايند يف مهباصأ هوركم سم ةنجلا

 .نکي م كلذ نم ناک ايش نأک «مهايند يف اھب

 اأ اي :لاقف «رازجب مزاح وبأ رم :لاق «ءامسأ نب ةيريوح نع ٦-

 انأ :لاق .مهرد يعم سيل :لاقف نيم هنإف محللا اذه ينم ذح !مزاح

 .يسفن رظنأ انأ :مزاح وبأ لاق .كرظنأ

 يدع نبا هجرخأ ةريره يبأ نع الوصوم ءاج نكلو «هجرحخ نم دجأ مل «لسرم ثيدح (۱)
 عماحجملا يق هفعضل يطويسلا ا سودرفلا يف يمليدلاو ۲٤۷/۳ لماكلا يف

 :ينابلألا هفعضو
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 ففعتلاو ةعانقلا ةلاسر قالخألا  مراکمو لقا تک

 ضايع نب ليضفلا سلاحأ تنك :لاق «لضفلا نب سابعلا نع -۷ 4

 لاحلا قيضو دهجلا اذه ىلع ربصت مك :اموي هل تلقف :لاق «يب سنايو

 (ركفأ) كلوق تمهف دق :لاق مخل تنذأ ولف ؟كرب نوبحي ناوحإ كىلو

RR 

 لالا ىلع لجل مرج نم انا ناعئاج نابشذ امر

 نأ بحأ نم» :ةي هللا لوسر لاق :لاق هه سابع نبا نع -۹

 ءا ىلع لکوتیاف سالا یوقآ توکی نأ بحأ نمو للا قتیلف سالا زعأ توکی

 هدي يف اجب هنم ینغأ هللا دي ينال نکیلف سالا ینغأ نوكي نأ بحأ نمو

 .كمويب كرهد زج و اوا ا

 ‹نامزلا ةدش هيلإ ىكش (هنأ) هنارج ضعب هنع ىنثدحف ءاللقتم ادباع

 هللا لسو «كرمع نم ربغ امك كموي لعحاو «كمويك ادغ لعجا :لاقف

 .عناملا وهو يطعملا وهف «كرمأ عيمج يف ةريحلا

 نبا هححصو .حیحص نسح ثيدح :لاقو oAN/ f يذمرتلاو to دمحأ هجرحخأ (۱)

 :۲4/۸ نابح

 ٠١ :مقرب لك وتلا ةلاسر ي هجيرخت رظنا (۲)
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 قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 ام تيضر تن نإ :دابعلا ضعب يل لاق :لاق «باده نع - ۲
 .تیتوأ اميف كيلع باسحلا فح «تیطع أ

 يف اولمجأو هللا اوقتا» : هللا لوسر لاق :لاق هل رباح نع ۳

 لمکتسپ یتح مک احا تو نلف ءلح ام اوبلطاو مرح ام ارعد «بلطلا
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 (هقزر

 ىلإ رظني لعجف «رفس ي صرق هعم ناک الحر نأ ؛عیبت نع - ٤
 نإ :لاقف ءاكلم هب هللا لك وف «تم هتلکأ نإ :لوقيو «يكبيو صرقلا

 .تام تح هعم صرقلا لزي ملف «هعدف هلكأي م نِإو «هقزراف هلكأ

 لوقي :بتكلا ضعب يف بوتكم :لاق «دلاخ نب قاحسإ نع - ٤١٠

 تلعحو ءاهنم توقلا الإ كل نكي م اهلك ايندلا كل نأ ول !مدآ نبا :هللا

 .نسح كيلإ انأف «كريغ ىلع اهباسح

 :يهذلا لاقو ماجر لو دانسإلا جيخص تدخن :لاقو AE مكاتخحلا هجر (۱)
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 توقلا ىلع ربصلاو فافكلاب اضرلا باب

 أ نم مهللا» :يك هللا لوسر لاق :لاق هل ةريره يبأ نع ١ ١-

 هدلوو هلام رثكأف ينضغبأ نمو «فافكلاو فافعلا هقزراف ٠

 قزرلا ريخ» : هللا لوسر لاق :لاق هه > كلام نب دعس نع -۷

 .«يفخلا رکذلا ریخو «يفکي ام

 قزر لعجا مهللا» :ي هللا لوسر لاق :لاق هل ةريره يبأ نع - ۸

 "ئوق دمحم لآ

 نمل بوط» 5 هلا لوسر لا :لاق هبط هو ديبع نب ةلاضف نع - ۹

 ٩ قیک هللا ا

 ° قوق ا ن را های موي دو الإ

 «هفعضو ۲ بعشلا يف يقهيبلاو ًارصتخم ۲ ةحام نبا هحرحأ «فيعض هداتسإ (1)

 ٠٠١/٤. خیراتلا يف رکاسع ناو

 نمحرلا دبع نب دمحم هيفو ۸١/۲ ىلعي وبأو ٠۷۲/١ دمحأ هاور ۸٠/٠١: عمحما يف يمثيملا لاق (۲)

 ةيقبو نيعم نبأ هفعضو :تلق «صاقو يبا نب دعس نع یور لاقو نابح نبا هقثو دقو ةبيبل نبا

 ٩١/۳. نابح نباو ةناوع وبأ هححصو .حيحصلا لاحر امهاجر

 ٠۷١۰/۲. ملسمو ۲۳۷۲/۰ يراخبلا هجرخأ «حیحص ثيدح (۳)

AY نابح نباو o۷4 يذمرتلاو دمحأ هجرخأ «حيحص ثيدح ٣ )٤( 

 )٥( یلعی وبأو ۱۳۸۷/۲ ةحام نباو ۱۱۷/۳ دمحأو ۲۷۰/۱ دیه نب دبع هجرحا ۲۰٣۳/۷
 هب
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 انمآ تحبصأ اذإ» :4 هللا لوسر لاق :لاق هڪ رمع نبا نع -۱

 . «ايندلا كل تعج اغنأكف ؛كموي توق كدنعو «كمسج يف یفاعم «كبرس يف

 لوسر لاق :لاق بلد يراصنألا نصحم نب نمحرلا دبع نع -۲

 ‹«هموي ماعط هدنعو «هدسج يف یفاعم .هدلب يف انمآ مكنم حبصأ نم)» ا هلا

 ."«ايندلا هل تزيح امنأکف

 دقو يب يبلا ىلإ تيهتنا :لاق ل هيبأ نع فرطم نع -۳
 يلام مدآ نبا لوقی» :لوقی وهو [٠:رااک] 4ر ثاکنلا مکدهلا و هيلع تلزنا
 وأ «تيضمأف تقدصت وأ .تيلبأف تسبل ام الإ كلام نم كل لهو «يلام

 "۲ تینضفأف تلکأ

 ي

 ةجام نبا هاور :۱۸۹/ ٤ ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق .۲۹۹/۷ بعشلا يف يقهيبلاو

 ۲۷٠١/١١: حتفلا يف ظفاحلا لاقو .فيعض عيفنو سنأ نع ثراحلا نب عيفن ةياور نم

 ٩۹۱۹/۲ تاعوضوملا يف يزوجلا نبا هدروأو ١/: ةدسملا لوقلا يف لاقو .ضيعض

 عضولاب مهضعب هامر :تلق .كورتم ىمعأ دواد وبأ ثراحلا نبا ينعي عيفن :لاقو

 ي نابح نبا هرکذو فیعض هنأب مهضعبو ءيشب سيل هنأب مهضعبو كورتم هنأب مهضعبو
 مكحم الف .ىهتنا تاعوضوملا تاقثلا:نع يوري ءافعضلا باتك يف لاقو «تاقغلا باتك

 v/4 بيطخلا دنع ها دوعسم نبا ثیدح نم دهاش هلو كلذل ارظن عضولاب هثيدح ىلع

 وبأ هحرحأو .اتوق ايندلا يف لكأي ناك هنأ ةمايقلا موي ىنمتي وهو الإ دحأ نم ام :ظفلب

 .افوقوم ۱۳۷/۱ میعن

 باهشلا يف يعاضقلاو ۹۸/٦ ةيلحلا يف ميعن وبأو ۳٠٠/۸ طسوألا يف يناربطلا هجرحأ )١(

 يق يمثيهلا لاق ۷/١۲ يراعلا ي بيطخلاو ۲۹٤/۷ بعشلا يف .يقهيبلاو ١

  .فيعض وهو يرهاذلا ركب وبأ هيفو : لا٠ ع

 TAV/Y\. قحا اناا ! بیرغ نسح ثیدح اذه :لاقو ٥۷٤/٤ يذمرتلا هجرحأ (۲)

 ۲۲۷۳/٤. ملسم هحرحا «حیحص ثیدح (۳)
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 فنعتلاو ةعانقلا ا سا قالخألا لا مرام ل فعلا بانک

 بحأ كلام» :ل يبلا يل لاق :لاق هڪ مصاع نب سيق نع - ٤

 ام كلام نم كل ام نإف» :لاق .يلام لب :تلق :لاق .«؟كيلاوم لام مأ كيلإ
 كلذ رئاسو .تيضمأف تيطعأ وأ «تيلبأف تسبل وأ .تينفأف تلكأ

 .كيلاومل

 بحأ هلام مكيأ» :للع هللا لوسر لاق :لاق هلک ت هللا دبع نع ٥

 نم هيلإ بحأ هلام الإ دحأ نم ام !هللا لوسر اي :اولاق .«هثراو لام نم هيلإ

 لوسر اي كلذ الإ ملعن ام :اولاق .«نولوقت ام اوملعا» :لاق .هثراو لام

 فيك :اولاق «هلام نم هيلإ بحأ هثراو لام الإ دحأ نم مكنم ام» :لاق .!هللا

 یخأ ام هثراو لامو مدق ام مکدحأ لام اغنإ» :لاق ؟هللا لوسر ای

 ‹«كيفكي ام ايندلا نم كينغي ناك نإ :لاق «مزاح يبأ نع ٠١-

 ئيش سيلف «كيفكي ام كينغي ال ناك نإو «كيفكي ايندلا شيع ىندأف

 هشيع نوكي لحرلا طبغأل ينإ :لاق «رانيد نب كلام نع -۷

 ءيبهذلاو وه هنع تكسو ۷٠۹/۳ مكاحلاو ۲۲۹/۱ بدألا يف يراخبلا هجرحأ (۱)
 ريبكلا يف يناربطلا هاور ۱٠۷/١: عمحملا يف يمثيملا لاق ۲٠۸/۳. بعشلا يف يقهيبلاو

 خيشلا لاقو .قثو دقو مالك هيفو صاصخلا دايز هيفو راصتخاب طسوألا فو ۸

 .هريغل نسح :ينابلألا

 فنصملا ظفلو ظفللا يق ريسي فالتحخا عم ۲۳۹٣٦/۰ يراحخبلا هحجرحأ «حيحص ٹیدح (۲)

 . ۱۲۲/۸ هحیحص يق نابح نبا ظفل
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 ففعتلاو ةعانقلا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك
EIS 2 e 

 حبصي نأ كلذ نم يدنع هللاو طبغأ :عساو نب دمحم لاق .هب عنقيف افافك

 .ضار هللا نع وهو اعئاج يسحيو اعئاح

 باطخلا نب رمع ناك :لاق «نمحرلا دبع يبأ ليئاكيم نع -۸

 اهنم يل لقت الو «ىغطأف ايندلا نم يل رثكت ال مهللا :هئاعد يف لوقي هل

 .ىهأو رثك امم ريخ ىفکو لق ام هنإف ؟یسنأف

 عيبانيو باتكلل ةيعوأ اونوك :لاق هل باطخلا نب رمع نع ٠۹-

 مكر ضي الو «ىتوملا ي مكسفنأ اودعو «مويب موي قزر هللا اولسو «ملعلا

 .مكل رثكي ال نأ

 اوغطيف مهيلع عسوي مل ةلث هدابع نم هلل نإ :لاق «نسحلا نع - ٠

 ؛ةيطع ايندلا نم هاطعأ اريح دبعب هللا دارأ اذإو ءاولجعيف مهيلع رتقي ملو

 نم هاطعأ اريح دبعب هللا دارأ اذإو ءاهلثم. هيلع داع قفنأ :لاقو ذفنأ اذإف

 دبعب هللا دارأ اذإو ءاهلثع. هيلع داع قفنأ :لاقو ذفنأ اذإف ؛ةيطع ايندلا

 اذإو ءاهلثم هيلع داع «قفنأ :لاقو ذفنأ اذإف ؛ةيطع ايندلا نم هاطعأ اريح

 :اوعدي ءاملعلا ضعب ناكو .ابص ايندلا هيلع بص ارش دبعب هللا دارأ

 .ايندلا يع كسمأ هنذإب الإ ضرألا ىلع عقت نأ ءامسلا كسم اي

 ةقفد ايندلا يلع قفدنت نأ فاحأ امنإ :لاق «ميهب نع ١-

 لهأل ةبوقع لوضفلا بلط:لاقي ناك :لاق «نسحلا نع -۲
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 ففعتلاو ةعانقلا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا بانک

 اقزر مهيديأ ف ام سبح «مهريغل نيداك مهلعجف اهب مهبقاع «ديحوتلا

 ..مهريغل

Eابأ ای» ل هللا لوسر يل لاق : لاق هو + ئيدصلا ركب يبأ نع  

 ال اميف لاؤسلا ةرغكو كايإو «عدوم ةالص لصف ةالص تيلص اذإ !ركب
 ي هه .(كينغي هللا كاتآ ام فتكاو «كينعب

 .؟ريخ سانلا يأ :نامقللاليق :لاق «ةنييع نب نايفس نع ٤-

 , ٠ جيتحا اذإ نکلو ءال :لاق .؟لاملا يف يفغلا :هل ليق .ينغلا ماعلا ملسلا :لاق

 تح ادبا اینغ نوکی ال :نایفس لاق ىئتكا هنع يختسا اذإو ؛عفت هبل

 [«مسل] 4 ىتعأ ط هلوق ق بناجح لك نم نيرسفملا تعم :نایفس لاق

 .ىضرأ :لاق

 «هيف هل كرابو هعسو هل هللا مسق ام يضر نم :نسحلا لاق :نايفس لاق

o. 

 ا اا ف ر ل ا

 هللا نإف ؛هراک ةهارك هدری الو «صیرح صرح هقوسی ال هللا قزر نإف

 يقو «لوهجم :بيرقتلا ق هنع لاق ىنئملا نب ! ةقدص هدانسإ يفو هجرح نم ىلع فقأ م ()

 . ةمجرتلا ىلع هل فقأ ن نم هدانسإ
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 ففعتلاو ةعانقلا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك
E EEE 

  O OOO O O O E SOوک و 9 ی ر

 ءاضرلاو نيقيلا يف جرفلاو حّورلا لعج هملحو هملعو هلدعو هطسقب

 ١ .طخسلاو كشلا يف نزحلاو مهلا لعجو

 لدتسا !يڼب اي :هنبال تلا د واد لات :لاق «كرابملا نبا نع ١-

 نسحبو «هبان اميف هللا ىلع هلكوت نسحب ؛ءايشأ ةثالثب لحرلا ىوقت ىلع

 .هتاف ام يق هربص نسحبو «هاتآ امیف هاضر

 صاعلا نب ديعس دلو نم خيش ينثدح :لاق «يعمصألا نع -۷

 تراد نإ قثوأ هب انأ يلام نم ءيشب انأ ام :شيرق نم خيش لاق :لاق

 .ريسيلاب ياضرب ينم ةرئاد

 اس وبكم ابهذ ايندلا تناک ول هللاو :لاق «دیبع نب سنوي نع -۸

 ناك «هب بسوح ايش اهنم ذحأ نم نأ الإ ءاش ام ؛ءاش نم اهنم ذحأي

 .اتوق الإ اهنم ذحأي ال نأ لقاعلا ىلع بحاولا

 ايندلا كتيتآ ول :ةمكحلا يف تأرق :لاق «هبنم نب بهو نع -۹

 امو اهنم كتوق كتيتآ دقف «كتوق الإ اهنم كل نكي م كل تناكف اهلك

 .كريغ ىلع هباسح تلعح كتوأ م
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 ففعنلاو ةعانقلا ةلاسر قداخألا مراكمو لقعلا بانک

 اهضنو ةعانقلا باب

 ةعانقلا» :لاق لل هللا لوسر نأ ؛ 4ظ جلا دبع نب رباح نع ۰

 . نفي ال لام

 مسق اب ضرا)» :هل لاق لب هللا لوس ران اظ ةريره يبأ نع : ١-

 "(سانلا ىنغأ نکت كل هللا

 رز ر ل ری یل رکا ےس ھر فب تقام کد

 "(هرخآ 8 رمألا ريصي امنإو

 امنإ» :4 هللا لوسر لاق : لاق هل ا ىنهجلا رماع نب ةبقع نع -۳

 ٠ ںیشو عارذ يف عرذأ ةعبرأ ىلإ مكدحأ ريصم

 ءافعضلا ق يليقعلاو ۱۹١/٤ لماكلا يق يدع نباو ۸٤/۷ طسوألا يف يناربطلا هجرحأ (1)

 يناربطلا هاور ٠٠١٠٦/١٠١: عمحملا يف يمثيملا لاق ۲۳٠/۳. سودرفلا يف يمليدلاو ۲

 دهزلا يف يقهيبلا هاور امك .كورتم وهو يموزحملا ليعامإ نب دلاحخ هيفو طسوألا يف
 ۷۲/١ باهشلا يف يعاضقلا هجرحأ سنأ نع دهاش هلو .فيعض دانسإ اذه :لاقو

 نبا هقثو دقو رافصلا ىسيع نب دلاح هدانسإ يف ٦٤٥/٤: يوادملا ف يرامغلا لاق

 : .ملعأ هّللاو .براقم هثيدح :متاح وبا لاقو «نيعم

 امك يرذنملا ةخشن ييو .بيرغ ثيدح :لاقو o01/4 يذمرتلاو ١ ./۲ دما هجرحخا (۲)

 هنكلو ؛فعض هدانسإ يف :دنسملا ىلع ركاش خيشلا لاق .بيرغ نسح :بيغرتلا يف

 .هریغل احیحص نوکی
 .فيعض وهو يكملا ليعامإ هدانسإ يفو ۳٠۲/١. سودرفلا يف يمليدلا هجرحأ (۴)

 .يمليدلاو يركسعلا هاور ۱٦٦/١: فيرعتلاو نايبلا يف ينيسحلا لاق )٤(
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 انک

9 

 ةفعتلاو ةعانقلا ةلاسر
 ٠ قالخألا مراكمو لقعلا ب

 دواد نب ناميلس ثعب :لاق «ریمع نب كيبع نب هللا دبع نع ٤-

 ناك املف «هب يتأف رحبلا يف ناك نجلا ةدرم نم درام ىلإ مالسلا امهيلع

 لاقف «طئاحلا ءارو نم هب یمر مث هعارذب هعرذف ادوع ذحٌأ هراد باب ىلع

 .؟دارأ ام نوردتأ :لاقف «دراملا عنص يذلاب ربحأف ؟اذه ام :ناميلس

 نم اذه لثم ىلإ ريصت امنإف ؛تقش ام عنصا :لوقي هنإف :لاق .ال :اولاق

 .ضرألا

 قيض انل ةراحج ىلإ توكش :لاق «يوافطلا زرحم يبأ نع ٥-
 لذ نع ةعانقلا زعب نعتسا !ينب اي :يل تلاقف «باش انأو يلع بسكلا

 ليلقلا تيأر هللاو اريثكو ءاميحخر داع ريثكلا تيأر هللاو اريثكف «بلاطللا

 .يعونق يق اهمالك ةك رب فرعأ دعب تلز ام :زرحم وبأ لاق .اميلس داع

 نمو «هلقع لمك هيف نک نم ثالث :لاق «مزاح يأ نع ٦-

 عنقو «هناسل ظفحو «هسفن فرع نم ؛هلقع ثلث لمك ةدحاو هيف تناك

 .ىلاعت هللا هقزر ام

 كلأسأ ينإ مهللا» :لوقي ناک ل يبلا نأ ؛ةبتع نب ءالعلا نع -۷

 نم یًّضرو «يل تمسق اقزر ينعنم ال هنأ ملعأ یقح انیقيو «يبلق هب رشابت انناعإ

 . يل تمسق اب ةشيعملا

 فاط اذإ ناك هنأ هل سابع نبا نع ریبح نب دیعس نع -۸

 ۲٠. :مقرب نيقيلا ةلاسر يف هجيرخت رظنا (۱)
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 9 ر مراكمو لقعلا ب ففعتلاو ةعانقلا ةلاس قالخألا ةعلا باتك

 هيف يل كرابو كقزرب ينعنق مهللا :لاق ماقملاو نكرلا نيب ناكف تيبلاب

 .هفاوط يف يضحي مث «ريخجب يل ةبئاغ لك يلع فلحاو

 .ملسم نب حلاص نب هللا دبع دشنأ -۹

 يراس مدم وأ حار وأ ركاب نم لازتنلااهيأاي

 رادقع قزرلااففإف ٠ مكنادبأ قزرلا يف اوبعتت ال

 راتقإو قزرلا نم نوكيامم مكيف مالقألا تفح دق

 رامطأو توق نم تيطعأ اع يداؤف ىنغتساف تعنق

 نع ىفغلا سيل» :ب هللا لوسر لاق :لاق هه ةريره يأ نع-٠

 .(سفنلا غ ىفغلا اغإ ضرعلا ةرثك

 «لاملا مدع ال لقعلا مدع مدعلا :لاق «يفيص نب مثكأ نع -۱

 .مالعألا باهذ يف ةشحولاو

 نمحرلا دبع نب نيسحلا دشنأ -۲

 ۷۲٣/۲. ملسمو ۲۳۹۸/۰ يراخبلا هجرحأ «حیحص ثیدح (۱)
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 ففعنلاو ةعانقلا لاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 ةنيدملاب تررمف تججح :لاق ءءاذحلا هللا دبع نب دمحم نع -۳

 تيأرف هتيتأف ةيداب يف هتدجوف زيزعلا دبع نب هللا دبع يرمعلا نع تلأسف

 نأ تعطتسا ام :لاق ؟سانلا نع تيأن :تلقو «تملسف ةرضح هيدي نيب

 رظناو «ةغلبلاب لمتعا :لاق .لامتعالا يف ىرت ام :تلق .لعفاف مهنع ىأنت

 :لاق .ىلب :تلق ؟اهتلق ًاتايبأ كعمسأ الأ «لمعت نمل

 ةديلو يلامو دبع نم يلام

 ةشيعم ديرأ ام يبر ةمعنب

 ىفغلا هبلق يف نمححرلا لعجي نمو

 ةزيمغ هيف سيل نيد ناك اذإ

 ىوهلا نم تايدرم ينلمتست مو

 .اهالمأف يلع اهلمأ :تلق

 عساو هللا نم لضف يفل ينإو

 عناق ةشيعم نم موي قزر ىوس

 عساو شيعلا بيط نم ىنغ يف شعي

 عماطملا كلت ضعب يت هرشأ ملو

 عئاضب يذ ءىرمال عشختأ مو
 عئار قزرلا يف قحلا لوقب ليخب

 ؟ىنغأ كدابع يأ !بر اي :ظا ىسوم لاق :لاق «دهاحج نع ٤-

 .مهعنقأ :لاق

 دجسملا باب ىلع ةيهاتعلا ابأ لحجر يقل :لاق «يقرزألا نع ٥-

 :لاقف ءاتايبأ دجسملا لخدت نأ لبق لق :هل لاقف «عماجلا

 عنقيانيأر عونقلا فصن

 ام ةعانقلا يوذ رد هلل

 عمجي ام ىضري انايإ وأ

 عسوا امو مهشاعم ىفصأ
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 يفعللاو ةعانقلا ةلاسر قداخألا مراكمو لقعلا باتك

 عمي الف هحراوج ادهت نأو ذلت نأ يغبي ناك نم

 عنقت ام ردقب سوفنلا نغو اهتحاح ردقب سوفنلا رقف

 اذإ !مدآ نب اي : لاعت هللا لوقي :لاق «يلع نب نسحلا نع ٦-

 .سانلا نغأ تنأف ‹كتقزر ام. تعنق

 ‹ هتشیعم تباط مسقلاب يضر نم :لاق ‹« يفيص نب مثكأ نع -۷

 .هنیع ترق هيف وه اع عنق نمو

 :دلاخ يبا نب ایرکز دشنأ -۸

 ىلاعت نع اوقرفت الإ هللا تاذ ريغ ىلع موق یحاوت ام

 يلام ةعانققلا ىرأ نإ هللا دمحب لاؤسلا نع يهجو ناص

 لاحرلا يديأ هتوح ام مرف لذلل ضرعت نأ تم تعش اذإف

 مسق اب هضری م اریخ هب دری ما اذإو هيف هل كرابو هل مسق اجب هاضر اربخ دبعب
 . هيف هل كرابي ملو هل

 :لاق «ةرصبلا لهأ ضعب ينربحخأ :لاق «حلاص نب هللا دبع نع ٠-

 ةلاسر نم ٠٤ مقرب الوصوم هرظناو ۳۲ ص دهزلا ف كرابلا نبا هجرحخأ «لسرم ثيدح )١(
 . هللا نع اضرلا
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 ةضعنلاو ةعانقلا ةلاسر لضعلا باتک

FT 

 قالخألا مراكمو
ET GE ROE 

 ملعلا بلطي ناك هل خأ ىلإ بتك «ةرصبلاب هللا دبع نب ُراوس يضقتسا امل

 تلحد نيح ءاضقلا ف لحدأ مل ينإف ؛دعب امأ :روغثلا ضعبب ناكو هعم

 ةرثك رك ذو ءءاضقلا نم مظعأ وه ام ىلع رقفلا ينامحي نأ ةفاخ الإ هيف

 فعضو «ناطيشلا ةسوسوو «ناوحإلا ةاساوم ةلقو «ءيشلا ةلقو «لايعلا

 اي هللا ىوقتب كيصوأ دعب امأ :هيلإ بتكف .اهب ققر ءايشأو ناسنإلا

 ايش لعجي ملو ءايندلا نم تئاف لك نم اضوع ىوقتلا لعج يذلا راوس
 ءرصبم لقاع لك َةَدَقع ىوقتلا نإف ؛ىوقتلا نم اضوع نوكي ايندلا نم

 لحآو ايندلا هذه لحاع ق دحأ رفظي ملو «دشرتسي اهبو حورتسي اهيلإ
 ةرق تناكف هبح سأكب اوبرش نيذلا هللا .ءايلوأ هب رفظ ام لشعب ةرحآلا

 ةضاير اهوضارو «بدألا ميسح ين مهسفنأ اولمعأ مهنأ كلذو هيف مهنيعأ

 .ءاحصألا

8# 8 8 8 ¢ 

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا متاخ دمحم انيبن ىلع هتاولصو
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 عناوحلا ءاضت ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 “دئاوحلا ءاضق ةلاسر

 ""فورعملا لضف ىف باب

 ءةقدص فورعم لكر» :# هللا لوسر لاق :لابق ي د لال غا

 ركنملاو فورعملاو ءءوسلا ةتيم يقيو ءءالبلا نم ًاعون نيعبس يقي فورعملاو
 مهقوسيو «مهدوقي هلهأل مزال فورعم اف. ةمايقلا موي سانلل نابوصنم ناقلخ

 "«رانلا ىلإ مهقوسيو «مهدوقي هلهأل مزال ركنملاو ءةنحجلا ىلإ

 ثالث هل قلخلا قوقح ي دبعلاو «ميظع لضف هل سانلا جئاوح ءاضقو :لازغلا لاق )١(
 اقفر مهضارغأ يف ىعسي نأ وهو «ةرربلا ماركلا ةلزام مهقح يف لزتي نأ :ىلوألا .تاجرد

 مهقح يف تادامجلاو مئاهبلا ةلزام لزني نأ :ةيناثلاو .مهبولق ىلع رورسلل الاحدإو مهب

 عابسلاو تايحلاو براقعلا ةلزنم لزني نأ :ةنلاثلا .هرش مهنع فكي نکل هریخ مهلنی الف

 نأ رذحاف ةكئالملا قفأب قحلت نأ ردقت م نإف ؛هرش ىقتياالو هريحخ ىجربيال ةيراضلا

 ىلعأ نم لوزلا تيضر نإف ؛تايحلاو براقعلا بتارم ىلإ تادامحجلا ةجرد نع لزغت

 .كيلع الو كل ال افافك وجنت كلعلف ؛ نيلفاس لفسأ ىف ىوهاب ىضرت الف نييلع

 ددوتلاو رشبلا نسخو مالكلا بيط :لوقلاف ؛لمعو لوق :ناعون فورعملا :يدرواملا لاق (۲)
 اقلم نوکیف هيف فرسی ال نکل « بطلا ةقرو قلخلا نسح ؛هيلع ثعابلاو «لؤقلا ليمجب

 .هؤابحأ لق هؤايح لق نم :مكحلا روثنم ينو .دومحم رب وهف دصتقاو طسوت نإو «امومذم
 ريخلا بح ؛هيلع ثعابلاو ‹ةبئانلا يق ةنوغملاو سفنلاب فاعسإلاو هاجلا لذب ؛لمعلاو

 ؛ لوألا فالخب دح اهتياغل الو فرس رومألا هذه يف سيلو «مه حالصلا راثيإو سانلل

 «ركذلا ليمجو رجألا باستكا يف اهلعاف ىلع عفن ؛نيعفنب دوعت لاعفأ ترثك نإو اهنإف

 .ةقدص انه هام كلذلف ةدعاسملاو فيفختلا يت اهب ناعملا ىلع عفنو

 ٠١٤٤۳١/١. زاکلا رظنا۷۸ مقر مراکملا يف يطئارخلاو راجنلا نبا هجرحتأ (۳)
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 حئاوجلا ءاضق ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 بحأ نإ» :يع هللا لوسر لاق :لاق هل يردخلا ديعس يأ نع ۲

 .ءهلاعفأ هيلإ ببحو «فورعملا هيلإ ببح نم كك هللا ىلإ هللا دابع

 لسصعف» :ل هللا لوسر لاق :لاق هلظ د يردخلا ديعس يبأ نع ۴۳

 . وسلا عراصم يقي فورعملا

 یلاعت هللا نإ» :ه هللا لوسر لاق :لاق هبط و يردخلا ديعس يبأ نع ٤-

 ءهلاعف مهيلإ ببحو ‹«فورعملا مهيلإ ببح «هقلخ نم اهوجو فورعملل لعج
 ضرألا ىلإ ثيغلا رسي امك ءهءاطعا مهيلع رسيو «مهيلإ فورعملا بالط هجوو

 نم ءادعأ فورعملل لعج ىلاعت هللا نإو ؛اهلهأ اهب ييحيو ءاهييحيل ةبدجلا

 امك «هءاطعا مهيلع رظحو «هلاعف مهيلإ ضغبو «فورعملا مهيلإ ضغب «هقلخ
 هللا وفعي امو ءاهلهأ اهب كلهيو ءاهكلهيل ةبدحملا ضرألا نع ثيغلا رظحب
 .'یکا

 ‹«فعضلاب هل زمرو .باوثلا يف خيشلا وبأو ايندلا يبأ نبا هجرحخأ :عماحلا يف يطويسلا لاق )١(
 هيلإ ببحو . ٠١٠٣١ عماحلا فیعض یف ينابلألاو ۲ يوادملا يف يرامغلا هفعض امك
 اذإف ؛هيلإ هقلج بحأ ىلع هقالخأ نم ضيفي اغنإو هللا قالحأ نم فورعملا نأل :هلاعفأ

 ضيف .ةبتر اهب كيهان هل هللا بح ىلع ةلالد كلذ ناك فورعملا دبعلا مهأ

 ٠٥۲٠/۲. ريدقلا

 لاق .عماحجلا يق ينابلألاو يطويسلا هححصو ٩۴/١ باهشلا يف يعاضقلا هجرحأ (۲)
 دهعتلاو لاملاب ةاساوملاو ربلاك قلخلا عم قالحألا مراكم ىلإ دوعي انه فورعملا :يرماعلا

 روذحم نم مرتح ذاقنإو بوركم جيرفتو فوهلم ةثاغإو ةلخ دسك لاوحألا تامهم يف
 .ءوسلا ع راصم هيقي وأ اهلثم هيقي نأب هلعف سنح نم هللا هيزاجيف

 يبأ ةياور نم داحتسملا ق يطقرادلا هاور :۱۹ ۲١/٤ ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق (۳)
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 حئاوحلا ءاضق ةلاسر قالخألا ڈا مراکمو لقعلا اتك

 اموق ىلاعت هلل نإ :ب هللا لوسر لاق :لاق هه رمع نبا نع -

 ‹«مهنم اهعزن اهوعنم اذإف ؛اهولذب ام مهيف اهُرقيو ءدابعلا عفانل معتلاب مهصتخي

 .(مهریغ ىلإ اهوحف

 تورلا عاطصاب مكيلع» :لاق بب يبلا نع هل سابع نبا نع ٦+
 "كبك هللا بضغ ىفطأ اهنإف ؛رسلا ة ةقدصب مكيلعو «ءوُسلا عراصم عع هتاف

 فورعم لك إل هللا لوسر لاق :لاق ل ةفيذح نع -۷
7 
 (هفدص . ٣

 .هححصو يلع ثيدح نم ٠٠۷/٤ مكاحلا هاورو «فيعض نوراه وبأؤيدبعلا نوراه

 هاورو :يوانملا لاق .هوفعض نابحو هاو غبصألا :هلوقب يذلا هيلع هك ردتسا,نكلو :تلق

 .يبآ ثيدح نم ٤۱۱/۰ سودرفلا يف يمليدلاو ۲۸۲/۲ خیراتلا يف ميعن وبأو خيشلا وب
 ۲۸٤/۲. يوادملا يفق يرامغلا كلذ ىلإ راشأ امك ةفيعض اهلك و :تلق

 يف يناربطلا هاور :۱۹۲/۸ عمحجلا يف يمشيملاو ۱۹١۸/٤ ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق )١(

 هيف يقمسلا ناسح نب دمحم هيفو ٠٠١/١ ةيلحلا يق ميعن وبأو ۲۲۸/١ طسوألاو ريبكلا

 :تلق .يدزألا هفعض يصمحلا ديز نب هللا دبع نامشع يأ نع هيوري نيعم نبا هقثوو نیل

 يف يرذنملا لاقو ١٠۷/١ بعشلا ق يقهيبلاو ۹ خيراتلا يف بيطخلا هاورو

 نسحلاب يطويسلا هل زمرو .انكمم ناكل هدنس نيسحتب لايق ولو ۲٠۳/۳: بيغرتلا

 ٤۲۹/۱ نیودتلا يف ينیوزقلاو ۷ خیراتلا يف رکاسع نبا هاور «حیحص ثیدح (۲)

 نم ةدع نع تبث ثيدحلا نكلو «مالك فنصلملا دانسإ يلو ءامهدنع تادايز عم

 «رفعج نب هللا دبعو «كلام نب سنأو «ةملس مأو «ديعس يبأو «ةمامأ يبأ :ةباحصلا

 ٠۹۰۸. ةحيحصلا ةلسلسلا عجار مهريغو

 .14۷/۲ ملسم هحرحخا «حیحص ثیدح (۳)

 -0۹ ۔



 حئاوحلا اضق ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتک

 فورعم لك :4#4 هللا لوسر لاق :لاق لڪ هللا دبع نہ رباح نع ~۸
(1) gs 

 صدفة؟(  .

 لوسر لاق :لاق هل هللا دبع نب رباح نع ردكنملا نب دمحم نع -۹

 هل بك هلهأو هست ىلع لجرلا قفثأ ام لكو ءةقدص فورعم لك ل هلا

 ام ینعی ام :دمح لیق .(ةقدص هب هل بتک هضرع هب یقو امو .ةقدص هب

 ىا ناسللا اذو رعاشلا هيطعي يذلا ءيشلا :لاق ؟هضرع هب ىقو

 ٠ تقلص فورم

 ةقدص فورعم لك» :#4 هللا لوسر لاق :لاق هه هللا دبع نع ١-
۳ 

 «ةقدص وهف ريقف وأ ينغ ىلإ

 .۲۲۲۱/۰ يراخبلا هجرحأ «حيحص ثيدح (۱)

 يهذلا هيلع هكر دتساو «دانسإلا حيحص :لاقو ٥۷/۲ مکاحلاو ۲۸/۳ ينطقرادلا هحجرحا (۲)

 هاور ۱۳١/١: عمحلا يف يمثيملا لاق ء«رحخآ قيرط هلو :تلق .هوفعض ديمحلا دبع :هلوقب

 .فيعض وهو تلصلا نب روسم هيفو ۳٣/٤ ىلعي وب
 هاور ۱۳١/۳: عمجا يف يمشيملا لاق «دوعسم نب هللا دبع ةياور نم ثيدحلا اذه يور (۳)

 .فيعض وهو يقيقدلا ىسوم نب ةقدص هيفو ۲١٠/١ رازبلاو ۹٠/٠١ ريبكلا يف يناربطلا
 هدانسإ :يقارعلا لاق ۳۸١/١ عماجلا يف بيطخلاو 2۹/٤ ىلعي وبأ هاور رباح ةياور نمو
 نمو .فيعض :يقارعلا لاق «داجتسملا يق ينطقرادلا هاور ديعس يبأ ةياور نمو .فيعض

 هدانسإو عینم نب دمحأ هاور ٥+ فاحتإلا يف يريصوبلا لاق ءرمع نب هللا دبع ةياور

 ١۳. :مقر ثيدحلا وهو .فيعض
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 عئاوحلا مضت ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتک

 .ةقدص فورعم لك :لاق هلط ا هللا دبع نع -۲

 مكدحأ هعنصي فورعم لك» :لاق كيب يبلا نع هل رمع نبا نع -۳

 .(ةقدض ريقف وأ ينغ لإ

(02 
 ةقدص ) ° .

 فورعملا نإ» :لاق يئ هللا لوسر نأ ؛هلك ىسوم يأ نع ٠-

 ؛ريخلا مهدعيو «هلهأ رشبيف فورعملا امأف ؛ ةمايقلا موي نابصنب ناقلخ ركنملاو

 "«اموزل الإ هل نوعیطتسی امو مكيلإ مكيلإ هباحصأل لوقيف ركنملا امأو

 لهأ» هللا لوسر لاق :لاق'«يدهنلا نامثع يبا نع ٦-

 ركنملا لهأ مه ايندلا يف ركنملا لهأو «ةرحآلا يف فورعملا لهأ ايندلا يف فورعملا

 a رخآلا يف

 )١( مقرب فورعملا عانطصاةلاسر يف هجيرخت رظنا ٠١.

 ‹«حيحصلا لاجر اماجرو رازبلاو ۳۹٠/١ دمحأ هاور ۲٦۲/۷: عمحما يف يمثيملا لاق (۲)
 دواد وبأ هاور :۳1۳/۷ فاحتإلا يف يريصوبلا لاق .۳۷۷/۸ طسوألا يف يناربطلا هاورو

 كرابملا نباو ٠۷٠/٤ سودرفلا يف يمليدلا هاورو :تلق .تاقث هتاوزو ۲ يسلايطلا

 .ريشب نب نامعنلا نع ٦1/۳ لماكلا يف يدع نبا هاور امك ۳۲۸/۱ دهزلا یف

 يف يراخبلا هجرحأ ةصيبق نع ةباحصلا نم ةدع نم ادنسم ءاح «حيحص ثيدح (۳)

 يف يناربطلا هحرحأ ةريره يبأ نعو ٠٠۷/٤ مكاحلا هحرحأ يلع نعو ۸٦/١ بدألا

 يف يرعشألا ىسوم يبأ نعو ۲٤٠٠/٦ ريبكلا يق ناملس نعو ٠٦/١ طسوألا

 . ٠١۳/١ ریغصلا

-۳ 



 حجئاوحلا اضق ةلاسر قالخألا م ۶ راکمو لقعلا - بتاتک
ES O 

 لقعلا سأر» E هللا لوسر لاق :لاق ‹«بيسملا نب ديعس نع -۷

 ءةرخآلا يف فورعملا لهأ ايندلا يف فورعملا لهأو «سانلا ةارادم هللاب ناعيإلا دعب

 .(ةرخآلا يف ركنملا لهأ مه ايندلا يف ركنملا لهأو

 يف فورعملا لهأ» :4 هللا لوسر لاق :لاق يل سابع نبا نع -۸

 ةمايقلا موي ناك اذإ» :لاق ؟كاذ فيك و :ليق .(ةرخآلا يف فورعملا لهأ ايندلا

 مكيف ناك ام ىلع مكل ترفغ دق :لاقف «فورعملا لهأ ىلاعت هللا عمج

 ايندلا يف فورعملا لهأ اونوكتل متئش نمل مويلا اهوبهف «يدابع مكنع تعناصو

 .(ةرخآلا يف فورعملا لهأو
 موي ناك اذإ» :4ب هللا لوسر لاق :لاق هل كلام نب سنأ نع -۹

 رظنيف :لاق ءافوفص رانلا لهأو ءافوفص ةنجلا لهأ ىلاعتو كرابت هللا عمج ةمايقلا

 !نالف اي :لوقيف «ةتجلا لهأ فوفص نم لجرلا ىلإ رانلا لهآ فوفص نم لجرلا
 هنإ :لوقيف «هديب ذخأيف ؟افورعم ايندلا ف كيلإ تعطصا موي ركذت امأ

 .هلوطب ثیدحلا رکذو «ناک

 “تيبلا رك فو ةعيطحلا هللاو تام !نامشع ابأ اي :لاقف «ةئيطحلا

 .۲ :مقر ةارادملا ةلاسر ي هجيرخت رظنا )١(

 ۱۹۹۹۸ - ۱۹۰۹7 :مقر ٦/ زاکلا رظنا (۲)

 ٠٠۲/٤. خیراتلا ف بیطخلاو ۱۲٥/۹ بعشلا ین یقهیبلا هج رحنا «فيعض هدانسإ (۳)

 .ءابخلا نم ضرألا يلت يتلا ةقشلا لفسأ رسكلا :ليقو «هبناح :تيبلا رسك (4)
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 حئاوحلا ءاضق ةلاسر قالخألا ماکو لقعلا ب باتک
a aT O ES E 3 EES OSES OEE ES 2 a0 0  

 بحذو مكيف الق ام يق لي ٠ ي ديل كوبأ اماطعأ افلا نر

 نالو «كيلع ىرب نأ یم نسحأ كبحاص ىلع كبوث ىرب نا :هيحأ

 .كتحت ىرت نأ نم نسحأ كبحاص تحت كتباد ىرت

 هیلعو ناچ تلا نإ الأ :لاق «نسحلا نع -۲
 ٠ ا .هۋازج

 رک ا یل رب و تورلا :لاق «هعفر يفعجلا رباح نع - ۳

 مهلك قلخلا» : هللا لوتسر لاق ا ظ كلام نب سنأ نع ٤-

 "لايعمل مهعفتأ هللا ىلإ مهحاف ها لایع

 0 (هرمع هللا مدون نم ةلزاب ناک ةا يال

 نع جرف نم) : هللا لوسر لاق :لاق 4ظ ةريره يبأ نع ٦-

 اذه رباج فضعضل فيعض وهو «لسرم هدانسإ (۱)
 يف يعاضقلاو ۳۹۸/۲ رازبلاو ٠٥/٦ دنسملا يف ىلعي وبأ هجرحأ «فيعض هدانسإ (۲)

 . ٤۲/٦ بعشلا يف يقهيبلاو ۲٠۲ باهشلا

 يناربطلاو ٤١/۸ خيراتلا يف يراخبلا هاور ۱١٠١/١: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق (۳)

 هاورو :تلق .فيعض دنسب سنا ثیدح نم ٥ قالحألا مراكم يف اهالك يطئارخلاو

 ٠٠١/۱۰. ةيلحلا يق ميعن وبأو ۱۱٤/۳ هخیرات يف بیطخملا
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 حئاوحلا اضق ةلاسر ٠ قالخألا مراكمو لقعلا بانک
ESTEE OES SEE SESIN O NOS IES SEO ( 

 رتس نمو «ةرخآلا برك نم ةبرك هنع هللا جرف ءايندلا برك نم ةبرك ملسم

 ناك ام دبعلا نوع يف هللاو «ةرخآلاو ايندلا يف هللا هرتس ءايندلا يف ملسملا هاخأ

 .'(هيخأ نوع يف دبعلا

 ىلع لادلا» :يي هللا لوسر لاق :لاق هل كلام نب سنا نع -۷

 "نافهللا ةثاغإ بحي ىلاعت هللاو ءهلعافك ريحا

 نم» :لغ هللا لوسر لاق :لاق «هلظ ديبع يبأ نب ةدابع نع ~۸

 وأ ‹رسعم ىلع رسییلف ؛هتوعد باجتست نأو .هتبرک سفنت نأ هرس

 "«نافهللا ةثاغإ بحي هللا ناف ؛هل عديل

 .بوركملا هللاو وه :لاق ؟نافهللا ام :ماشمل ليق :رفعج لاق

 ثاغأ نم» ل هللا لوسر لاق :لاق ب كلام نب سنأ نع -۹

 هرمأ حالص اهنم ةدحاو «ةرفغم نيعبس و اثالث هل هللا بتک ؛اف ذوهلم

 “(ةمايقلا موي تاجرد هل نوعبسو ناتنثاو «هلک

 ۲۰۷٤/٤. ملسم هحرحا «حیحص ثیدح (۱)

 :لاقو نابح نبا هقثو يريمنلا دايز هيفو ۳۹۸/١ رازبلا هاور :۱۳۷/۳ عمحجا يف يمثيملا لاق (۲)
 كلذك ىلعي وبأ هاورو تاقث هلاحر ةيقبو ةعامج هفعضو «يدع نباو ئىطخمي
 :ةاغإلا .دهاوش هلو قثو دقو يريمنلا دايز هيف ١ بيغرتلا يف يرذنملا لاق ..۷
 .بعتلا وهو بصنلا نم بوركملا :وهو دحاو نافهللاو فوهلملا «ةدعاسمو داحجإلا

 ٠١٤١١. :مقر ٦/ لامعلا راک رظنا (۳)

 اهدانسإ فو ۲۹۸/۲ رازبلاو ۲٠٠/۷ یلعی وبا هاور :۱۹۱/۸ عمحملا يق يمثيها لاق )٤(
 هعبات دقف «هب درفنی مل ۲ ىلآللا يف يطويسلا لاق .كورتم وهو ناسح يبأ نب دايز

 ى
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 خئاوحلا ءاضت ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتک
 ل س س
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 ام ىّرعأ ةمايقلا موي ساتلا رشحي :لاق هه هوس .دوعسم نبا نع ۳.

 هلل اسک نمف «طق اوناک ام بصنأو «طق اوناك ام امظأو طق اوناک

 لمع نمو . للا ءاقس هل ىقس نمو هلا همعطأ هلا معطأ نمو ءهلا هاسک

 be .هللا هانغأ هلل

 اسك نم» : هللا لوسر لاق :لاق هاڪ يردخلا ديعس يبأ نع ١

 لا ماقس املا ىلع هاقس نمو «ةنلا قربتسإ نم هلا هاسك «يرُع ىلع انمؤم

 ٤ "ا ةتطا راف نم هلا هقعطأ عوج نم همعطأ نمو «موتخملا قيحرلا نم

 ذه ا :لاق ‹«ةرم نب ليمج نع ۲

 .هل رفغ

rيأ. :ردكنملا نب ! دمحم ليت :لاق «يرمعلا دقاو نب نامثع نع  

 .نمؤملا ىلع رورسلا لاحخدإ:لاق ؟كيلإ بحعأ ايندلا

 تاذ ل هللا لوسر ءىضوا تنک :لاق 4ظ طظ كلام نب سنأ نع ٤

 ې
 هاور امك ۱۳۸/١۹« رکاسع نبا هحرحُأ «يکملا نيسحلا يب أ نب نمحرلا دبع هيلع

 ميعن وبأ هجرحخأ نابوث ثيدح نم دهاش هلو رخآ قیرط نم ۱۷۵/۱۱ هخیرات یف بیطخلا

 . ٤۸/۳ ةيلحلا يف

 دبع نب ديزي دلاخ يبأ ةياور نم ٠۳۰/۲ دواد وبا هاور ۸٤/۳: بيغرتلا يف يرذنملا لاق )١(

 بيرغ ثيدح :لاقو ريخأتو مدقتب 1۳۳/١ يذمرتلاو «نسح هثيدحو ينالادلا نهرلا

 يفو دواد وبأ هاور :ظفاحلا لاق .هبشأو حصأ وهو ديعس يبأ ىلع افوقوم يور دقو

 7۲ لبسلا .نيل هدانسإ

 .منتغاو نيت يأ (۲)

oo 



 و اضف ف هلاسد قالخألا ۴ راکمو لقعلا باتك

 تابجوم نم نأ تملع امأ !ستأ اي» :لاقف « ىلإ رظنف هسأر عفرف «موي

 هنع جرفت وأ ءةبرك هنع سفنت «ملسملا كيخأ ىلع رورسلا كلاحخدإ ‹ةرفغل 1

 .هلهأ يف هفّلخت وأ ءانيذ هنع يضقت وأ ةعنص هل يجرت وأ ءامغ

 هيخأ عم ىشم نم» :يع هللا لوسر لاق :لاق هل سابع نبا نع ٥

 نيب «قدانخ عبس ةمايقلا موي رانلا نيبو هنیب هللا لعج ءاهيف هحصانف ةجاح يف

 .'«ضرألاو ءامسلا نيب امک قدنخلاو قدنخلا

 :لیق :لاق كي يلا باحصأ ضعب نع «رانيد نب هللا دبع نع -

 بحأ نإو «سانلل مهعفنأ» :لاق ؟هللا ىلإ سانلا بحأ نم !هللا لوسر اي

 ءانيد هنع يضقت وأ ءاًبرك هنع فشكت نمؤم ىلع هلخدت رورس هللا ىلإ لامعألا

 نأ نم يلإ بحأ ةجاح يف ملسملا يخأ عم يشمأ نألو ءاًعوج هنع درطت وأ

 هظيغ مظک نمو «هتروع هللا رتس هبضغ فک نمو «دجسم يف نیرهش فکتعأ
 يف ملسملا هيخأ عم ىشم نمو ءاضر هبلق هللا ام هاضمأ هيضعب نأ ءاش ولو

 جرحأ دقو .كورتم :يمثيملا لاق «دشار نب بهو هدانسإ يلو «قايسلا اذهب هدحأ م )١(

 نع ۹۰/۷ ةيلحلا يف ميعن وبأو ٠٥۲/۲ حضوملا يف بيطخلاو ۸٤۷/١ هدنسم يف ثراحلا

 عابشإ ملسملا كيخأ ىلع رورسلا كلاخدإ ةرفغملا تابجوم نم نإ :هعفري رباح
 ٠۲۳/٥ يريصوبلا هنع تکسو .بیرغ ثیدح :میعن وبا لاق .هتبرک سیفنتو هتعوج

 يلع نب نسحلا نع ٠١١/۸ طسوألاو ۸۳/۳ ريبکلا يف يناربطلا هجرحأ دهاش هل :لاقو
 .فيعض دنسب .ملسملا كيخأ ىلع رورسلا كلاخدإ ةرفغملا تابجوم نم نإ :اعوفرم

 هبنكن م زیزعلا دبع ثیدح نم بیرغ ثیدح :لاقو ۲٠١/۸ ةيلحلا يف ميعن وبأ هجرحخأ (۲) ٠

 .ماص نب ديلولا ثيدح نم الإ
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 حئاوحخلا اضق ةلاسزر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 دسفيل قلخلا ءوس نإو «مادقألا هيف لزت موي همدق هللا تبث «هل اهتبني تح ةجاح

 .(لسعلا لخلا دسفي امك «لمعلا

 نأ نم لإ بحأ ةحاح ملسمل يضقأ نأل :لاق «نسحلا نع -۷

 ام ةيطعلا لضفأ نإ :هيحأل لاق هنأ ؛سابع نب هللا ديبع نع -۹

 هلذب نيح ههحجو نمن هيطعت امنإف كلأس اذإف ؛ةلأسملا لبق لحرلا تيطعأ

 . .كيلإ
 نأ كعنمي ام :شيرق نم لحرل لاق هنأ ؛يرسقلا دلاحخ نع ٠-

 .هنمث تذحأ دقف كتلأس اذإ :لاق ؟انلأست

 دبع نب بلطملا ءاج :لاق «ةمركع نب هللا ديبع نب ماشه نع ٤١-

 يف هلأسي ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب يبأ ىلإ يموزخملا بطنح نب هللا
 كمرغ ىلع هللا كناعأ دق :ركب وبأ هل لاق سلح املف «هب ملأ مرغ

 :لاقف .كلأسي لحرلا تكر ت ام هللاو :هعم ناک نم هل لاقف .افلأ نيرشعب

 .هتيطعأ ام رثكأ هنم تذحأ دقف ينلأس اذإ

 ريغصلاو ٠۳۹/٦ طسوألاو ٤٥۳/۱۲ ریبکلا يف يناربطلا هجرحأ «ضيعض هدانسمإ )١(

 ۳٤۸/٦. ةيلحلا يق ميعن وبأو ۱٣۲

OV _ 



 حئاوحلا ءاضق ةلاسر قالخألا م راک لقعلا باتک
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 دعب كيطعي يذلا داوحجلا سيل :لاق «رفعح نب هللا دبع نع -۲

 دشأ ههجو نم كيلإ هلذبي ام نأل ؛ءىدتبي يذلا داوحلا نكلو «ةلأسللا

 .هيلع یطعت امم هيلع

 هبصنأ ىقح لجرلا طعأ م انأ اذإ :لاق «صاعلا نب ديعس نع - ۳

 .هنم ذحأ ام نمت هطعأ ملف «دوعلا بصن ةلأسملل

 ؛ايخس نک !يلع اي» :هل لاق هي هللا لوسر نأ ؛هظ يلع نع ٤-

 نكو «عاجشلا بحي ىلاعت هللا نإف ؛اعاجش نكو ءءاخسلا بحي ىلاعت هللا نايف

 اه نكي م ناف ؛اهضقاف ةجاح كلأس ؤرما نإو ءرويغلا بحب هللا ناف ؛ارويغ

 ٤ | هاف تا نک اله

 هع ها سو همادرع ف اک ا نیل درع فا نک املسم

 3 ”«ةمايقلا موي ةف هالا كف

 فطلأ نم» ءال هلا لوسر لاق :لاق هل ذ كلام نب سنأ نع ٦-

 اس ناک ءریک وأ لاذ رص ةرخألاو ايندلا جناوح نم ةا 4 ماق وأ انمۇم

 “۲ ةمايقلا موي امداخ همدخي نأ هللا ىلع

 5 سودرفلا يف يمليدلا هجرحخا (۱)

 ۲۷/٤. لماکلا ي يدع نبا هج رجا «فيعض هدانا :(۲)
 ٠١۹/۲(. رصتحملا) رازبلاو ٠١۱/۷ دنسملا يق ىلعي وبأ هجرحأ «فيعض هداتسإ (۳)
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 حئاوحلا اضق ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 يف نکی نم» :لاق ي هللا لوسر نأ ؛ هل للا دبع نب رباح نع -۷

 ۲ (هتجاح يف هللا نكي هيخأ ةجاح

 ل هللا لوسر لاق :تلاق ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع -۸

 كلت لمتحب م نمف «سانلا ةنؤُم هيلع تدتشا الإ دبع ىلع هللا ةمعن تمظع ام»
 .(لاوزلل ةمعنلا كلت ضرع دقف «سانلل ةنؤملا

 جاو مهقلخ ادع ل نإ : هللا لوسر لاق :لاق «نسحلا نع 4

 “(ةمايقلا موي عزف نم نونمآ كئلوأ «مهيديأ ىلع سانلا ج جئاوح ىضقأ «سانلا

-e.هيلإ لعح مث «ةمعن دبع ىلع هللا معنأ اذإ :لاق «سواط نع  

 .لاوزلل ةمعنلا كلت ضرع الإو «ربصو لمتحا نإف ؛سانلا جقاوح

 .رمع نبا قيرط نم ۱۹۹٩/٤ ملسمو ۲۰۰۰/٦ يراخبلا هجرخأ «حیحص ثیدح (۱)
 دقف ةشئاع ثيدح امأف ؛سابع نباو ةريره يبأو ةشئاعو رمعو ذاعم نع ثيدحلا اذه يور (۲)

 يف يناربطلا هاور دقف سابع نبا ثيدح امأو «هفعضو هيف هدجأ ملو يناربطلل يرذنملا هبسن
 يرذنملا لاق ٤١/۲. ءافعضلا يف يليقعلاو ٠۲/٤ سودرفلا يق يمليدلاو ۲۹۲/۷ طسوألا

 هاور :۱۹۲/۸ عمحلا يف يمثيملا لاق .ديج دانسإب يناربطلا هاور ۳ بيغرتلا يف

 بعشلا يف يقهيبلا هجرحأف ةريره يبأ ثيدح امأو .ديح دنسب طسوألا يف يناربطلا

 باهشلا يف يعاضقلاو ٠۸/١ بعشلا يف يقهيبلا هاور دقف ذاعم ثيدح امأو ١
 رمع ثيدح امأو ۱۷۸/١ لماكلا يف يدع نباو ۱۸١/١ خيراتلا ي بيطخلاو ۲

 هذه ۱۹۲٠/٤: ءايحإلا جيرخت يق يديبزلا لاق ءافوقوم باقلألا يف يزاريشلا هجرخأ دقف ٠

 .ةريره يأ دانسإ اهلثمأو اضعب دك ؤي اهضعب نكلو ةظوفحم ريغ اهقرط تناك نإو رابحألا
 يف ميعن وبأو ٠١۸/۱۲ ریبکلا يف يناربطلا رمع نبا نع الوصوم هجرحأ «لسرم هدانسإ (۳)

 رظنا ١٠۷/۲ باهشلا يف يعاضقلاو ۱۹١/٤ لماكلا يف يدع نباو ۲۲٠/۳ ةيلحلا
 .دهاوش هل درس دقف 2/۲ يوادملا

 -۳۹ -۔



 عناوحلا اضف ةلاسر

 “هوجولا ناسح ىلإ جئاوحلا بلط نم باب

 لع هللا لوسر تعم :تلاق ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع =0

 .(هوجولا ناسح دنع ريخلا اوبلطا» :لوقي

 دنع جئاوحلا اوبلطا» :4 هللا لوسر لاق :لاق هک رمع نبا نع -۲
u۳( ( 

 (هوجولا ناسح

 :نيرمأ يف ثيدحلا اذه ىلع مالكلا )١(

 :لاوقأ ةلالث ىلع ءاملعلا هيف فلتحا ام ثيدحلا اذه نأ ملعا :همكح ف :لوألا -

 يراقلا يلع الم مامإلاو يقشمدلا تامه نبا دنسملاو يطويسلا ظفاحلا مهنمو :هلبق نم
 .يرامغلا قيدص نب دمحأ خيشلاو

 .يوانملا ةمالعلاو يواخسلا ظفاحلاو رجح نبا ظفاحلاو يقارعلا ظفاحلا مهنمو :هفعض نم

 نبا مامإلاو.يسدقملا لضفلا وبأ مامإلاو يليقعلا مامإلا مهنمو :عضولاب هيلع مكح نم

 .ينابلألا خيشلاو ميقلا نبا مامإلاو ةيميت/ نبا مامإلاو يزوجلا

 :اهنيب ضراعت ال تاليوأت ةدع هلو :هانعم يف: يناثلا -

 بنسانت یاو قلا نيبو , لمحا لعفل ةبظم ليمحلا هحجولا نأل ؛هرهاظ ىلع ليق :لوألا
 يشتلا ياب هجو لا ةقالطو ءةديدر ستيم ةنسسج ةروص لق هن هنإف ؛الاغ بيرق

 .هيف ام نسحأ ههجوو الإ حيبق نم ضرألا يف سيلو
 یت ا هک :ريحلل ليق هنأ ليلدب ةجاحلا بلط دنع هحولا نسح دارأ ليق :يناغلا
 هلاؤس دنع هتشاشب يأ ةحجاحلا بلط دنع هحولا نسح ينعن اغنإ :لاق ج جئاوحلل ءاضق هجولا

 دنع مكجئاوح اوبلطا :رباج نع بيطخلا ربح هل دهشيو هلاون دنع راذتعالا نسحو

 بلط دنع ميمذ هحجولا نسح برف ؛ قيلط هجوب اهاضق اهاضق نإ ؛هوجولا ناسح

 .ةحياجلا:بلط دنع نسح هخيولا ميمذ برو «ةحاحلا

 .مهتيعو موقلا هجو نالف «لاقي «مهفرشأو موقلا سفن نعو ةلمحلا نع هجولاب ربع :ليق :ثلاثلا
 ٠۹۹/۸. دتسملا ق ىلعي وبا هح رحنا ٤ فیعض هدانسإ (۲)

 ۳۸١/١ دنسملا يف يعاضقلا هح رخ ‹«فیعض هدانسإ ()
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 حئاوحلا :اضق ةلاسر نالخلا مراكمو لتعيارباتك ل
TOTO TOGO N GT DG GOG : 

 دنع ريخلا اوغتبا» :لاق يي هللا لوسر نأ ؛ هل ةريره يأ نع 8

 أ هوجولا ناسح

 اوبلطا» : هللا لوسر لاق :لأاق «رانید نب ورمع نع ٤-

 نإو «قيلط هجوب اهاضق كتجاح ىضق ناف ؛هوجولا ناسح دنع منكجناوج

 ميمذ برو ءةجاحلا بلط دنع هميمذ هجولا نَسح برف «قیلط هجوب كدر كدر

E2 ةجاحلا بلط دنع هنسح  

 م لیل هن :لاقف ء!هوجولا ناس نم جاوا طو 3 تيد

 .فورعملا لئس اذإ هجولا نسح هتكلو «هوجولا ةحابص

 نم بلطت نأ كلذ ىنعم نإ :هل لاق الحر نأ ؛ةشئاع وع -

 :دشنأ مت «ةشئاع نبا كلذ ركنأف «نسحت يتلا ةنسسجلا هوجولا

 الهتنسا لامجلاو نسحلا نم نرمل هب تلأس ول هجولا كهحو

 يلجني ليلا ىرت ىقح ىجدلا نعدص اهب اوشتعا نيجدملا نأ ول هوجو

 :اضيأ دشنأ غ ا

 ٠١۹/٤. طسوألا يف يناربطلا هجرخأ «فیعض هدانسإ (۱)

 ٠٠٠٠/١. ءایحإلا جیرخت رظنا «لسرم ثپدح (۲)
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 عئاوحلا لم ءاضق ةلاسر ۰ قالخألا م ٥ 'راکمو لتعلا بانک

 ليل نم ااه اته كروب ههو نح هفوُرعَم ىلع لد
 :اضيأ دشنأ مث

 نود مهل فورعم لمعحأو ىرقلا لوأ هنإ يهجو لذبأس

 :لاق ناو تباث نب ناسح وأ «ةحاور نب هللا دبع نع -۷

 هحار جئاوحلا بلطي نمل وه الوق لاقانيبنانعمس دق

 هحابصب هنهجو هللا نيز نمم جئاوحلا اوبلطاف اودتغا

 :نمحرلا دبع نب نيسحلا دشنأو -۸

 ليم نسح ههحجو نم ىلإ اهوبلطاف تدبأ تاجاحلا اذإ

 .تدبأو تدب لاقي .:لاق

 ام :رفعح نب هللا دبع نب ةيواعمل ليق :لاق «يدرواردلا نع -۹

 وه «سانلا نود لام هل سیل ناک :لاق ؟رفعح نب هللا دبع مرک نم غلب

 هحنم ایش ةحنمتسا نمو ‹هاطعأ اعيش هلأس نم ؛ءاك رش هلام يق سانلاو

 .رحديف جاتحج هنأ یری الو «رصتقیف رقتفی هنأ یری ال ایا

Noبلهملا نب ! ديزي نب دلم ىلع لحد هنأ ؛ضيب نب ةزمح نع <  

 :هدشنأف «نجسلا يق وهو

 بحرملا بحي ابحرم لقو اههضقاف ةحاح يف كانيتأ

OY - 



 جئاوحلا اضق ةلاسر

 اوبذكي ةدعاودعي

 برغللاو قرشلا حخضح

 اوبدأ نم كرمعل معنف

 بيشألا ديسلا غلبي امك

 اويلي نأ كتادل منهو

 بغري بغار وأ لأسيف

 اوبلطي نأ كبوني نمو

 ع 6 رب 7 ٍ :لاق الإ هبسحأ الو :-سحلا أ لاق .اهاضقف كتجاح تاه :هل لاق

 .فلأ ةئ ةئام هل رمأف

 تددر الو « طق ادحأ تمتش تام ر ا ا نم و

 ةصاصح هتبالصأ مرك امإ :نيلحر دحأ ىنلأسي اغإ هنألا« طق الئاس

 a ضرع لسا

 یريف طق يل سيلج يدي نيب يلحر تددم امو :ةدايز هدنعو ٥٤/٩ ا
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 حئاوحلا اضق ةلاسر قالخ#لا ۴ راکمو لقعلا تاتک

 :ةحراخ نب ءامسأ لاق -- ۲

 ٌرحاو ليلبلاو ركفلا ق لمعأو قتفلا نرهسأ مهلا تاقراط اذإ

 رماخلا ليحدلا مهلا هليازف ٠٠ هناكم يف همه يلام تحجرف

 :هریغ يندازو :لاق

 ركاش نظ يذلل ين اريح يب هنظب يلع نم هل ناکګو

 ءرجضي نأ فاحو «جئاوحلا باحصأ هيلع رثك اذإ كلملا دبع نب ةملسم

 سانلا نساحم يف نونتفيو نتفيف «مه نذأيف «يئاسلجل نذئا :هنذآل :لاق

 بحاص بيصي ام هبيصيو ءاهيلع جاتهيو اه برطيف «مهتآورمو

 الإ دحأ ىقبي الف «جئاوحلا باحصأل نذئا :هبجاحل لوقيف رل

 اسف 4ظ يلع نب نيسحلا ىلإ لحر ءاح :لاق «نصحم ا

 .هربحأف فط نسحلا یتأف .فكتعم فا :لاقف «ةحاح يف هعم بهذي نأ

 .رهش فاكتعا نم ىلإ بحأ كتحجاح يق كعم ىشم ول :نسحلا لاقف

 یتا :لاق «ميمت ينب نم لحر ركذ «دمحم نب ماشه نع ~0

 ناهبصأ ىلع وهو يميمتلا ءاقرو نب باتع يعخنلا مثيلا نب نايرعلا

 :لاقف
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 حئاوحلا اضق ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك
OARS ORO اا ل 

 معن االواهيزاج ضورق الو تضرع ةحجاح نم ال كانيتأ انإ

 مدلا بئاص ثيغ ءاقرو نبا ليق نإو قارعلا لامع انربخت الأ

 ملن ملو عحرن ةلع نكت نإو هلعفت تنک ءيش وهف دحج ناف

 .مهرد فلأ ةئام هاطعأف :لاق

 «متفرش دق مكنإ :هينبل لاق هنأ ؛يرسقلا هللا دبع نب دلاح نع - ٦

 اهبلطيلف ملسم ئرما ةجاح نمضي نمف «جئاوحلا مكيلإ بلطت نإ نمو
 .كك هللا ةنامأب

 ردقأ ةحاح نع ادحأ تددر ام :لاق «عساو نب دمحم نع -۷

 .يلام باهذ اهيف ناک ولو ءاهئاضق ىلع

 لجرل تاب ام :لاق «يعازخلا فلح نب هللا دبع نب ةحلط نع -۸

 يلملمت نم دشأ هتجاحج رفظلاب ودغيلةليل يف لملمتف دوعوم ىلع
 قلخ نم سيل فلخلا نإ «فلخ ضراع نم افوخت هتدع نم هيلإ جورخلاب

 مل
 ةالصب سلغي يأ ناك :لاق «ديز نب نسحلا نب ليعامسإ نع ٩-

 نب هللا دبع هنباو ريبزلا نب هللا دبع نب تباث نب بعصم هاتأف «رجفلا

 هلام ىلإ بوكرلا ديري وهو «ءةادغلا ةالص نم فرصنا نيح اموي بعصم

 ةعاس هذهأ «كاذ ةعاس هذه تسيل :لاق .ارعش ينم عما :لاقف .ةباغلاب

 .هتعمس الإ لب هللا لوسر نم كتبارقب :لاقف ؟رعش
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 . جئاوحلا اضق ةلاسر و قالخألا مرلكمو لقعلا باتك

 :هسفنل هدشتأف :لاق

 نامزلا اذ نم ريحا تنأ تنأ ىلع نباو ىبلا تنب نبااي

 ناف تددع اذإ نيم انيلع تابتكم كاكص يف

 ٠ نايبصلاو ناوسنلا شيع قاض يمأو تذحأ نإ تنأ يبأب

 هنبا ىلعو ةئامعبس خيشلا ىلع :لاقف «هلأسف نابوث نبا ىلإ لسراف :ل :لاق

 ۱ .كلذ یوس رانید يت ىئام امهاطعأو ءامهنع ىضقف «ةئ

 وهو رعاشلا مس نب مد :لاق «ينانكلا ىج نب دمحم نع ٠۰-

 :هحدمب لاقف «ةيواعم نب ديزي

 احاجنلا تيقل ايرح تيقاالو مهباب ىلإ تسعفداملف

 احامس الإ رسعلا ىلع ىلأيو نولئاسلا هطبخي هاندحو

 احابنلا ىسنيو ريزا باهي مهبلك ىرت تح نورازي

 ‹ةمززلا هلوسر عضوف ‹«سیکبو بایت ةمزرب يلِإ لسرأف :ملس نبا لاق

 ؛ هب تثعب ام كملعأ نأ كنم ىحتسأل ينإ :لاقو ‹«لسوأ ام ةلقب هرذعو

 .رانيد فلآ يشارف تحت عضو مت «كشارف تحت ام ذخف تضهن اذإف
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 ةعينصلا ركش يف باب

 هل نم: هللا لوسر لاق :لاق هل يردخلا ديعس يبأ نع ۷١-

 شا رکشی ال سانلا رکشی

 ركشي ال نم» :4 هللا لوسر لاق :لاق هلظ ةريره يأ نع -۲

 . "للا ركشي ال سانلا

 ال نم» ليك هللا لوسر لاق :لاق هل سيق نب ثعشألا نع -۳

 لا رکشی ال سالا رکشی

 ةنيدملا تمدق :لاق «يملسألا دردح يأ نبا وأ دردح يأ نع ٤

 :تلق «ةكم تيتأ املف حلا تدرأف ك باطخلا نب رمع ةفالح يف

 بحي ناكو هبحي كيبن ناك يلب كيبن باحصأ نم الحر يل ضيق مهللا

 ىلع خيش اهفلح ةقان دوقي رام ىلع دوسأ مالغب انأ اذإف ؛ كيبن

 ؟خيشلا اذه نم !مالغ اي :دوسألل تلقف «هرامهح

 ريح تقفاو لب هللا لوسر بحاص يراصنألا ةلمسم نب دمحم :لاقف
 دمحم لاقف «ركشلا انريسم يف اموي انركاذتف «ليزن ريخ تلزانو «قيفر

 .حيحص نسح ثيدح :لاقو ۳۳۹/٤ يذمرتلا هجرخا (۱)
 . ۱۹۸/۸ نابح نبا هححصو .حیحص نسح ثیدح :لاقو ۳۳۹/٤ يذمرتلا هجرحا (۲)
 .تاقث دمحأ لاحرو يناربطلاو ۲٠٠/١ دمحأ هاور ۱۸٠/۸: عمحجملا يف يمثيهلا لاق (۳)

 ٠١۷/٤. ةراتخملا يف ءايضلا هححجصو

-OV- 



 حئاوحلا ءاضتق ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 کت د

 يندشنأ» :تباث نب ناسحل لاقف ل هللا لوسر دنع اموي انك :ةملسم نبا

 اهرعش يف اهماثآ كنع عضو دق ك هللا نإف ؛ةيلهاجلا رعش نم ةديصق

 :ةثالع نب ةمقلع ىشعألا اهب اجه «ةديصق هدشنأف ««اهتياورو

 رتاولاو رانتوألا ضقاتلا رماع ىلإ تنأام مقلع

 هذه يندشنت ال !ناسح اي» : ىبلا لاقف «ةمقلع هب اجه ريثك ءاجه يق

 دنع ميقم كرشم نع يناهنت ! هللا لوسر اي :لاق .«اذه يسلجم دعب ةديصقلا

 رصيق نإو هلل مهركشأ سانلل سانلا ركشأ !ناسح اي» :يب يبلا لاقف ؟رصيق

 نسحأف ينع اذه لأسو ءالاقم ينم لوانتف «ينع برح نب نايفس ابأ لأس

 . كاذ ىلع ييي هللا لوسر هركشف «لوقلا

 هيلإ تفلز نم» : هللا لوسر لاق :لاق «يفيص نب ىح نع ٥-

 دقف لعفي م نإف ؛ءاثلا رهظيلف لعفي م ناف ؛اهب ىزجي نأ ققحلا نم هيلع ناف ؛دي

 .'(ةمعنلا رفك

 مامإلا هجرحأ .سانلل مهركشأ هلل سانلا ركشأ ۹٩: فيرعتلاو نايبلا يف ينيسحلا لاق )١(
 نع ٠٠٠/٤ ةراتخملا يق ءايضلاو بعشلا يف يقهيبلاو ريبكلا يف يناررطلاو ۲٠۲/١ دمحأ

 يدع نباو «ديز نب ةماسأ نع اضيأ يقهيبلاو ۲۷٠/١ يناربطلاو «سيق نب ثعشألا

 ثيدحلا اذهو :لاق .ريبكلا عماجلا يف اذك مهنع هللا يضر دوعسم نبا نع ۳

 نع ثيدحلا قاس مث «ةملسم نب دمحم نع ريبكلا عماجلا ق امك هببسو «هريغل حيحص

 ٠٤۷/٤١. خیراتلا ق رکاسع نیا

 همجعم يٿ يبارعألا نب ديعس وب هجرحخأ «لسرم یدح ۸٩: ةباصإلا يق ظفاحلا لاق (۲)

 يف هل جرحملا يفيص نب هللا دبع نب ىي وه نوكي نأ مهضعب زوجو « يفيص نب ىج نع
 نيثيدحلا نيذه يق هبسن ؛هنأك و هنع سابع نبا لوم ديعس يبأ نع هتياور نم حيحصلا

 ى
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 حئاوحلا ءاضتق ةلاسر قالخألا ! مراکمو اقعلا باتک
GESنا ا د  

 :لفون نب ةقرو لاق ام تعم امأ :لاق مث

 ىع دق بقاوعلا هکر دتف اموی هفعض كب رح ال كفيعض عفرا

 ىزح دقف تلعف ام كيلع ىنثأ ب نم نإو كيلع ينثي وأ كيزجي
 نأ ؛شيرق نم خيش ركذ :لاق «يميتلا دواد نب نسحلا نع ١-

 ضيرغ نبا لوق ينيدشنأ» :اهنع هللا يضر ةشئاعل لاق 4ئ هللا لوسر

 ٠ :تلاقف .«يدوهيلا

 , ىوقلا ثر ايهاو يلبح قلي ل /هلاصو تدرأ اذإ مركلا نإ

 ىبأ ام كلذردعب ىبأيف يدهج ٠ هبيغ ظفحأو هتنامأ ىعرأ

 | ىمن دق بقاوعلا هكردتف اموي ٠ هفعض كب رحب ال كفيعض عفرا
 Ù ىزج دقف تلعف ام كيلع نأ نم نإو كيلع ينثي وأ كيزجب
 دقف اهمتكف دي هيلإ تعنص نم :ا ليربج يل لاق اذكه» :5 يبلا لاقف

 .'«اهرکش دقف اهرکذ نمو «ءاهرفک

 رکشی ال نم» :4 هللا لوسر لاق :لاق بل ظ ريمع نب ةماسأ نع ۷

 . هللا رکشي ال سانلا

 ر يڪ
 عابتأ تاقث يف نابح نبا هركذو «ثيداحأ هلو ةقث ناك :دعس نبا لاق .هدحل نيلسرلا

 لاق دقف «ددسم دنع هب احرصم ءاح دقف هللا ءاش نإ باوصلا وه هزوج يذلاو .نيعباتلا

 ىجحي نع ددسم هاوز :ه١/١١ فاحتإلا يف يريصوبلاو ٠٠ ۲ بلاطملا يف هسفن ظفاحلا

 .تاقث هتاور لضعم دانسإ اذه :يريصوبلا لاق .يفيص نب هللا دبع نبا

 .1۲ :مقرب فورعملا عانطصا ةلاسر ق هجيرخت رظناو «مسي مل نم هدانسإ يف )١(

 .مهفرعأ مل نم هيفو ٠۹٥/۱ يناربطلا هاور :۱۸۱/۸ عمحما يق يمشيملا لاق (۲)
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 قالخأألا مراكمو لقعلا بانك

 ال نم» :# هللا لوسر لاق :لاق هه رينشب نب نامعنلا نع -۸

 .“یئکلا ركش ال لیلقلا رکشی ال نمو «هللا رکشی ال سانلا رکشی

 نم» : هللا لوسر لاق :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع -۹

 .'(هرکش دقف هرکذ اذاف ؛هرکذیلف عطتسی م نإو هب ئفاکیلف افورعم يلوأ

 نب كلام جرح :لاق «ينالادلا رصن نب كلام رصن يبأ نع ٠-

 ءاظاكع نوديري هموق نم رفن هعمو «ةيلهاجلا يف رعاشلا ينادمهلا مرح

 ناكم ىلإ اوهتناف «ديدش شطع مهباصأ دقو «مهقيرط ي ايبظ اوداطصاف

 اذإ تح شطعلا نم هنوبرشيو يظلا مد نودصفي اولعجف «ةريجأ هل لاقي
 هباحصأ ىتأو ءابخلا يق كلام مانو «بطحلا بلط يف اوقرفت مث «هوحجبذ ذفن

 كدنع !كلام اي :اولاقف اولبقأف كلام ىمحب لحد ىتح باسناف ٌعاجش

 هاور ۲١۷/5: عمحيا يف يمثيملا لاق ٠٠١۲/١ بعشلا يف يقهيبلا هحرحأ «نسح ثنيدح )١(

 مهاجرو يناربطلاو ۲۲۹/۸ رازبلاو ٠٠۳ ص دنسملا ىلع هتادايز يف دمحأ نب هللا دبع

 ةمعنلاب ثدحتلاب ناسللا ركش :ماسقأ ةثالث ركشلاو ٠٠٠/۳. يوادملا عجار .تاقث

 اذهو «ىلاعت هنم ةمعن لك نأب فارتعالاب نانحلا ركشو «ةمدخلاب مايقلاب ناكر ألا ركشو

 اغنإو «ىلوأ نامتكلاف الإو «دسحك ررض اهب ثدحتلا ىلع بترتي مل ام هعضوم ربخلا
 .لضفأ رتسلاف الإو ةنتفلا هسفن ىلع نمأو هب يدتقي نأ دصق اذإ اذه لثم زوجي

 حلاص هيفو ٥۷/۳ طسوألا ق يناربطلاو ٩/٦ دمحأ هاور ۱۸١/۸: عمحجلا يف يمثيهلا لاق (۲)

 يف ءايضلا هححصو .تاقث دمحأ لاحجر ةيقبو هفعض ىلع قثو دقو رضحألا يبأ نبا

 .ةحلط نب ىسوم ثيدح نم ۳۷/۳ ةراتحملا

 يأ :كلام ىمحم .فحزو یلدت يأ :باسنا .نابعث يآ :عاجش .رعش نم تيب :ءابخلا (۳)

 .هدقرم
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 عئاوحلا هضت ةلاسر قالخألا ا مراکمو لقعلا ب باتک

 «هنع متففك امل مكيلع تمسقأ :لاقف «كلام ظقيتساف .هلتقاف عاجشلا

 :لوقي كلام ًاشنأو «بهذف دوسألا باسناو «اوفكف

 عانلا عنتما اذإ هعنمأو  هنع دوذأو هيض عفدأو

 عاجشلا يب راجتسا ام رمأل اوحنت هنع يبأ مكل ىدنف

 a ريجتسم مد اولمحتت الو

 لاو هیت تتاح اذإف : ؛شطعل مهدهحأ دقو اولحترا م

 " ابعتلا اهموي اياطملا اوموست ىح مكمامأ ءام ال موقلا اهيأ اي

 ابغللا بهذي ءامو ءاور نيع بثك نع ءاملاف ةماش اولدعا م

 ابرقلا اوؤلماف هنمو اياطملا اوقساف مكير هنم متبصأ ام اذإ تح

 اولو «مهلبإ اوقسو اوبرشف «ةرارخ نيعب مه اذإف ؛ةماش اولدعف :لاق

 ملف نيعلا عضوم ىلإ اوهتناف ءاوفرصنا مث «ظاكع قوس اوتأف «مهير هنم

 :فتهي فتاه اذإف ؛اعیش اوری

 ميلسستو يم مكل عادواذه ةحلاص هللا كاز ينع لام اي

 مورحم فورعملا مرحي يذلا نإ دحأ نع فرعلا عانطصا يت ندهرت ال

 موسقم ركشلا نإ كلذ تركش  قهز نم تيخنأ يذلا عاجشلا انأ
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 حئاوحلا ءاضق ةلاسر ۰ قالخألا | مراکم لقعلا ب باتک

 مومذم فرعلا دعب رفكلاو شاعام ...هتبغم مدعي ال ريخلا لعفي نم

 ي ينلدعيل لحرلا نإ :لاق ءيأيل نأ نب نحرلا دبع نع -۸۱

 .هل اهركشأف ةالصلا

 «ةرهز ىنب ىلوم لضفلا نب ديعس ثّدح دمحم نب هللا ديبع نع -۲

 نأ ىرأف «ةنسحلا ةحفصلاب يناقليل لحرلا نإ :لوقي كيبأ مع تعم :لاق

 بحأ اع يناقليل لحرلا نإ :لاق «دوسألا نب ةيواعم يأ نع -۳

 .تلعفل هل دجسأأ نأ يل لح ولف

 .ةظحللا تح ركشيل ميركلا نإ :لاق « هللا ديبع يبأ نع ٤-

 :ةشئاع نبا دشنأ ٥-

 تلح يه نإو ننمت م دئاوف قینم تحارت نإ ارمع رکشأس

 تلز لعنلا اذإ ىوكشلا رهظم ال هقيدص نع ىنغلا بوجح ريغ تف

 تلحت تح هينیع ىیذق تناکف اهناکم ىفخي ثیح نم يلح ىأر

 :یمعثخلا ایرکز وبا دشنأو ٦-

 مهتع وحب ي نيح دلا ةابش مهنع لاقف هناوحاب ئرلا نيحادب

 مدنلا لبق فرععلاب ردابف نامزلا فرص مزحلا هفوحخو

 لحرلا نإ :رمتعملا نب روصنم يل لاق :لاق «يروثلا نايفس نع -۷

0 -_ 



 عناوحلا ضق ةلاسر قالخألا مراكمو لضعلا ب باتک

 .فورعملاو عئانصلا

 :نيسحلا دشن -۸۹

 رحداف مراكملا يوذ دنعف اركش اهب ىغبت ةعينص ترحدا اذإو

 رتتساف ةعانقلاب ةصاصخلا ىلعو انئاص كضرعل نكف ترقتفا اذإو

 ةمربش نبا لحجر لأس :لاق «يلجعلا حلاص نب نمحرلا دبع نع - ٠

 نب نابح لاقف «همالف «هيلع ترذعتف ةحاح هلأس مث ءاهاضقف جئاوح

 .ركشلا ليلقل «هَعنُم ليلق هيلوأ «ريثك كش هّعَنَم الحر نإ «هللاو :يلع

 .ليلق دعب ةفوكلا لهأ لحر «هللاو اذه :ةمربش نبا يل لاقف

 ركشي م نم :لاقي ناك :لاق «يميتلا دمحم نب هللا ديبع نع -۱

 .ةعينصلا نسح ىلع هركشي م «ةينلا ىلع هبحاص

 :نمحرلا دبع نب نيسحلا دشنأو -۲

 نميلا يف هللا دنع ركشلا نم ىلعأ ٠ ةلزام ركشلا قوف فرعأ تنك ولو

- 0۳ 



 حئاوحلا ءاضق ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك
Tg ETTI TO TTT 

 رفخي مل اهلشم كنم زاف نم ةظوفح ةمذب كنم تذحأف

 رحؤع.هتمدق ئرما نود نكأ ملو لاحرلا عنطصت كارو

 ركشأ م نإ هللا دهع يلعو ةنج كسفنل يعنطصم تنأ لهف

 كايإو ينإ :يثراحلا عيبرلا نب هللا دبعل روصنملا رفعج وبأ لاق ٤-
 موق جرح :لاق ؟رماع مأ ريج امو !نينم وما ريمأ اي :لاق .رماع مأ ريجمك

 ءاهودارأف «يبارعأ ةميخ ىلإ اهوؤجلأف عبضلا الإ اودجي ملف ديصلا نوبلطي

 محللاب اهوذغي لبقأف ءاهوك رتو اوبهذف !نالف تیب لآ ای :لاق «یدانف

 ءاضيرم ةميخلا بناج يف هاحأ كرتو هتجاحل جرخف ءاهنمسأ ىح نيللاو

 :لوقي ًاشنأف ءاعطقم هاخأ دجوو «تبهذ دق عبضلا دجوف عحجرف

 رماع مأ ريج ىقال يذلا يقالي  هلهأ ريغ يف فورعملا عنصي نمو
 رئاردلا حاقللا نابلأ نمأتل هلحرب تراجتسا نيح اه مذأ

 رفاظأو اهم باينأب هترف تلماكت ام اذإ ىح اهنممسأف

 ركاش ريغ نم فورعملا دي دارأ ٠ نم ءازح اذه فورعملا يوذل لقف

 .يثراحلا هللا دبع نب دايزل رفعح يبأ نم مالكلا اذه ليقو

 رفعح وبأ لمعتسا :لاق -لاملا تيب بحاص- ةثراح يبأ نع ٥-

 لحخدف «هلمع نم غرف تح مدقف «امسوراب ىلع يونغلا لالب نب لضفلا
 .رماع مأ ريج الإ كلثمو يلثم ام «ينتنخف يتنامأ يق كتك ر شأ :لاقف «هيلع

 ال :لضفملا لاقف «ةصقلاب هربخأف ؟رماع مأ ريج ام !نينمؤملا ريمأ اي :لاقف
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 حئاوحلا اضتق ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 اذه الإ اتبصأ الو ءامهرد الو ارانيد كتنح ام نينمؤملا ريمأ اي «هللاو

 :لاق .كدنعانم تحرح امك ىلھأ ی عحرأف هب یراکتا :تلق :لاقغملا

 .كنم هب قحأ نحن مله

 ثاغأ نم» :ب هللا لوسر لاق :لاق ف كلام نب سنأ نع ٦-

 ] ناتنثاو هنیدو هرمآ حالص اهنم ةدحاو ‹«ةرفغم نيعبسو االت هل هللا رفغ افوهلم

 VD چ .
 (ةرخأالا تاجرد نوعبسو

 ىلع رتس نم» :لب هللا لوسر لاق :لاق هظ ةريره يبأ نع -۷
 يف دبعلا ناك ام دبعلا نوع يف هللاو .ةرخآلاو ايندلا يف هللا هرتس ةروع ملسم

 ةبرك ملسم نع سفن نمو «هبسن هب عرسي م هلمع هب ًأطبأ نمو «هيخأ نوع
 موي هترثع هللا هلاقأ املسم لاقأ نمو «ةمايقلا موي برك نم ةبرك هنع هللا سفن

 .(ةمايقلا

 هل اعرغ بلط بط ةداتق ابأ نأ ؛ةداتق بأ نب هللا دبع نع -۸

 هلآ :لاق « هلآ :لاق ‹رسعم ینا :لاقف «هدلجو . «هنع یراوتف

 .۲۹ :مقرب هجیرخت رظنا (۱)
 نم ةريحألا ةلمحلاو ظفللا يف ليلق فالتحلا عم ٤ ملسم هجرحأ ‹ حیحص ثیدح )۲(

 وهو ٤۰٦/١١ نابح نباو ۲/۲ مکاحلا اهحرحأ لب ملسم اهجرخي مل ...املسم لاقأ

 ناك اذإ يرتشملا ىلإ نمثلاو هكلام ىلإ عيبملا داعو عيبلا خسف يأ :لاقأ .حيحص ثیدح

 يف هب رومأملا ناسحإلا نم يهو دهعلاو عيبلا ق ةلاقإلا نوكتو ءامهالك وأ اهدحأ مدن

 .راوجلا كيلمتو راقعلا عيب ف اميس هيلع مدن اميف ضرغلا نم هل امل نآرقلا
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 حجئاوحلا ءاضق ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 كك هللا هّيجنُي نأ هرس نم» :لوقي ي هللا لوسر تعم :4لظ ةداتق وبأ لاق

 .هنع عَضيل وأ ءارسعم رظنيلف ءةمايقلا موي برک نم

 ُهلظُي نأ بحأ نم» : هللا لوسر لاق :لاق هل رسيلا يبأ نع -۹

 "(هنع عضيل وأ ءارسعم رظنيلف «هلظ يف هللا

 ءارسعم رظنأ نم ( لاق 46 هلا لوسر نآ هت رسيلا يبأ نع ۰ھ

 “"(هلظ يف هللا هلظأ ؛هنع عضو وأ

 نأ دارأ نم» :#¥ هللا لوبسر لاق :لاق هل رمع نبا نع ١-

 | یم عال رک فنگ دو ‹هتوعد باجتست

 ٥ بوت ىلإ هبنذب هلا هرظنأ ءةرسيم لإ

 . ۱۱۹٦/۳ ملسم هحرحُا ‹«حیحص ثیدح (۱)
 .۸۰۸/۲ ةجام نباو ٤۲۷/۳ دمحأ هجرحأ «حيحص ثيدح (۲)

 .۲۳۲۰۲/۲ ملسم هحرحا «حیحص ثیدح (۳)

 .تاقث دمحأ لاجرو ۷۸/١ ؛ ىلعي وبأو ۲۳/۲ دمحأ هاور ۱۳۳/٤: عمحلا يق يمثيملا لاق )٤(

 دنسب ايندلا يبأ نباو ۲٦۲/۱ دیم نب دبع هاور :۳۲/۳ فاحتإلا يق يريصوبلا لاقو

 ثيدحلا نسح اذه ديز يق فالخلا لحأ نمو :تلق .يمعلا ديز فعضل ؛ فيعض

 خيشلا لاق امك رظن دانسإلا ينو «يوادملا يف يرامغلا هيلع هرقأو عماجلا يف يطويسلا

 .اسنأ كردأ لب هكردي م هنإف «رمع نباو دیز نیب عطقنم هنأب حجرو «رکاش

 )١( عمحما يف يمشيملا لاق ٠١١/٤: طسوألاو ۱ ريبكلا يف يناربطلا هاور ۲۰۹/۲
 ىلإ هبنذب .امهفرعأ مل هخيش خيشو مكحلا خيشو «يدزألا هفعض دوراجلا نب مكحلا هيفو

-_ 00“ 



 حئاوحلا اضت ةلاسر قالخألا ءراكمو لسعلا اتك

 حون نب ادمحم «نسحلا ثعب :لاق «رانيد نب كلام نع -۳

 هب 'اوصخشأف ينانبلا تباث اورم :لاقف «هيحأل ةحاح يف ليوطلا ديمو

 يذلاب هربخأف نسحلا ىلإ ديح عجرف فكتعم ينإ :تباث مم لاقف «مکعم

 يف كيشم نأ ملعت امأ !شيمع اي :هل لقف «هيلإ عحجرا :هل لاقف .تباث لاق

 .؟ةجح دعب ةجح نم كل ريح كيحأ ةحاح

 نب يباب لب هللا لوسر رم :لاق هڪ يردخلا ديعس يأ نع - ٠٠١
 انأف يل مرغ :لاق .«؟يبأ ای اذه نم» :لاقف «هل اعرغ مزالم وهو بعک

 :لاقف «هيلإ عحر مث «هنأشل ىضم مث .«هيلإ نسحأف» :لاق .هل مزالم

 ةرمأ دقو !هللا لوسر اي لعفي نأ ىسعامو :لاقف .(؟كميرغ ىلعف ام»

 ىلع يايإ هتدعاسمل اثلثو «هلوسرل اثلثو « هلل الل تكر ت «هيلإ ناسحإلاب
(n: 

 انرمأ» :لاق مث «هذحاون تدب تح ب هللا لوسر مسبتف هللا ةلينادحو

 "اذهب

 ي
 ءازج ةبوتلا لبق ةًأجف هتيم الو هبنذ ةبوقعب هحطاعي الو «هتبوت لبقيف بوتي نأ لإ :هتبوت

 ٍ تبثآ تح هعفر نإف «مكاح رمأب ال هسفت لبق نم هرن اذإ اذه :يبرعلا نبا لاق .اقافو

 ةرظَتَف ةرسَعوُذ تراك نإو 3 هلوق يف رسعملا ىلع ريصلاب هللا رم دقو «باوث هل نکی
 دنع هرسع تبثي مل نإو هتبلاطم مرح هرسع نيّدلا بر ملع یتمف ۸.د رسم ىلا
 راظنإلا دوصقم لضصحب ءاربإلا نأل ؛حصألا ىلع هراظنإ نم لضفأ هؤاربإو «يضاقلا

 .كرادملل ارظت انايحأ بجاولا لضفي بودنملا نأ نم عنام الو ةدايزو

 .هب اوتأف يأ (۱)

 يراخبلا جرح دقف «نيحيحصلا يف ةصقلا لصأو «ظفللا اذهب هجرح نم ىلع فقأ م (۲)

 هل ناک اند دردح يبا نبا یضاقت هنأ ؛بعک نب يبا نع ۱۱۹۲/۳ ملسمو
 ك
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 عناوحلا اضت ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك باتک

 لوسر اي اتل :اولا .اثالث ا ر کا :لوقي

 نهج حيف هللا هاقو ؛هنع عضو وأ ارسعم رظنأ نم» :لاق هرس ! هللا

 الحر بلطي ناك هنأ ؛لظ هيبأ نع ةداتق يبأ نب هللا دبع نع ٠٦-

 «ةرسعلا :لاق ؟كلذ ىلع كلمَح ام :لاقف «هنم یفتحاو «نيڏدب

 لوسر تعم :لاقو هاطعأف تكاصب اعدف ‹«فلحف .كلذ ىلع هفلحتساف

 موي برك نم هللا هاجنأ هل عضو وأ ءارسعم ىسنأ نم» :لوقي ل هللا

 ٣" ةمايقلا

 نم راعت اذإف ؛اهئارو نم تيتأ مث «هتحاح نع هتلأس الإ يايإ هلمأت دتشاف

 هتراحت ىلإ ادغ مث «يئاقلل اقرأتم «هحبصل امطبتسم «هليلل اليطتسم «هنسو

 نم حبرأف ىلإ هودغ نم عحجري الإ «مهتراجج ىلإ راجتلا ادغو «هسفن يف
 فلخي هللا نأ نمؤيو «هقزري هللا نأ « هللاب نقوي نقوم نمؤمل ابجع «رجب

 . يک

 لع هللا لوسر اهعس تح امهتاوصأ تعفتراف دجسملا يف لك هللا لوسر دهع ىلع هيلع

 ` نب بعک یدانو هترجح فجس فشک یټح ب هللا لوسر امهیلإ جرحخف هتیب يف وهو

 نم رطشلا عض ؛نأ هديب راشأف !هللا لوسر اي كيبل :لاق !كلام نب بعك اي :كلام

 . . .هضقاف مق :لاق !هللا لوسر ای تلعف دق :بعک لاق .كنيد

 يق ايندلا يبأ نباو ديحج دانسإب ۳۲۷/١ دمحأ هاور :۲۳/۲ بیغرتلا يق يرذنملا لاق )١(

 .نب هللا دبع هداتسإ يو دمحأ هاور ۱۳١/٤: عمحجا يف يمثيملا لاقو .فورعملا عانطصا

 .حيحصلا لاحر هلاحر ةيقبو هجرت نم دحأ مل يملسلا ةبوعح

 .۸ :مقرب هجيرخت مدقت (۲)
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 نب ىج «رمحألا رفعح یتا ا ېدیاعف تع يآ اغوا ےک ۸

 لذت نأ تدر م ىج ای :لاقف ءارانید نيئالٿ س نشر وو نب یاب :

 رضحأ املف «كيلإ اهب ثعبأ تح ةعقرب يلإ تبتك الأ ؟كئيجمب كسفن

 .هنم اهذحآ نأ ديرأ انأو هيلإ اهتعفد ام :لاق «كلذ ىخيل ىليق «رفعج

 ىلع محعألا دايز للحد :لاق ‹نمهحرلا دبع نب نيسحلا نع ۹ ١-

 :هدشنأف «زیرک نب رماع نب هللا كن

 اداوج اماّسب تالعلا ىلع الإ رمدلا ارتالكىلخأ

 اداع هيحخأ رقفداعام اذإ قذميەتدومام كل خأ

 ادازو انتينم قوف ىطعأو اكلت امف يزل هانلاس

 اداعف هل تدع مث نسحأف اندع م نسحأ من نسحأو

 اداسولا نو اكحاض مسبت الإ هيلإ درع ال ارارم

 هنإف ؛باذکب كتحاح لزغت ال :لاق «ةبيتق نب ملس نع ٠١-

 «ةلكأ موق دنع هل للجرب الو « ةديعب ىهو اهبرقيو ‹ةبيرق يهو اهدعبي

 .كرضيف كعفني نأ دیری هناف ؛قمحأ لأ الو «هتحاح ءاقو كتحاح للعجيف

 لامعألا يأ : هللا لوسر لعس :لاق هلظ ةريره يأ نع - | ١

 ءانيد هل يضقت وأ ءارورس ملسملا نمؤملا كيخأ ىلع لحخدت نأ» :لاق ؟لضفأ ا

 .هزیخ هیعطت را

 لماكلا يق يدع نباو ٠۲۳/١ بعشلا يف يقهيبلا هحرحأ «هدهاوشل نسخ تا 0(

 زبخلا صح امنإو «لضفأ محللا وغ نم هقوف امف :ازبخ همعطت .رمع نبا نع ۳/۳ ٠
٠ Eف  
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 حئاوحلا ءاضتق ةلاسر قالخألا مراكمو لقا ك

 املسم رتس نم) :لاق يي يبلا نأ ؛ بط دل نب ةملسم نع -۲

 نم ةبرك هنع هللا كف ؛ابوركم ىجن نمو ءةرخآلاو ايندلا يف هللا هرتس ؛ايندلا'يف

 .'(هتجاح ف هللا ناک هيخأ ةجاح ف ناک نمو ‹ةمايقلا موي برک

 ءملسملا هاخأ رتس نم)») :لاق ي يبلا نأ هو ةريره يأ نع -۴۳

 هللا سفن ءايندلا برك نم ةبرك هيخأ نع سفن نمو «ةمايقلا موي هيلع هللا رتس

 ٣ ”«هيخأ نوع يف دبعلا ناك ام دبعلا نوع يف هللاو «ةرخآلا برك نم ةبرك هنع

 نم ام» :لاق «هعفر هدح نع هيبأ نع دمحم نب رفعج نع ٤-

 هللا دبعي اكلم رورسلا كلذ نم هللا قلخ الإ ارور نمؤم ىلع لخدأ نمؤم
 لوقيف هيلع هلخدأ يذلا رورسلا هاتأ هدحل يف نمؤملا راص اذإف ؛هدحويو هدجميو

 ىلع ينتلخدأ يذلا رورسلا انأ :لوقيف ؟تنأ نم :هل لوقيف ؟ينفرعت امأ :هل

 ‹تباثلا لوقلاب كّبْثأو .كتجح كنقلأو كتشحو سنوأ مويلا انأ «نالف

 .«ةدجلا نم كعلزام كيرأو «كبر نم كل عفشأو ةمايقلا دهشم كب دهشأو
 فورعملا لهأ نإ» :4 هللا لوسر لاق :لاق هل رمع نبا نع ٥-

 يف ركنا لهأ مه ايندلا يف ركنملا لهأو ءةرخآلا يف فورعما لهأ مه ايندلا ي
 ي

 لضفألاو «ناوحإلا ىلع لاضفإلا كرت ق رذع ءرملل ىقبي ال تح هدوحجو رسيت مومعل
 .ثيدحلا يف ءاج امك هيهتشي ام هماعطإ

 دبع هجرخأ امك .تاقث هلاجرو ٠١٤/٤ دمحأ هاور ۲٤٠٦/٦: عمحملا يف يمثيملا لاق )١(

 .۸۳/۲ محعملا يف عناق نباو ۲۲۸/٠١ قازرلا

 ۲۰۷٤/٤. ملسم هحرحخا «حیحص ثیدح (۲)

 يقو باوثلا باتك يف خيشلا وبأو ايندلا يبأ نبا هاور ۲٠٦/١: بيغرتلا يق يرذنملا لاق (۳)

 .ملعأ هللاو ةراكن هنتم قو نآلا ينرضحي ال نم هدانسإ

O» 



 جئاوحلا ت لار قداخألا مراكمو لقعلا باتک

ECTS GEG HOES TES GCE GEGE OESG 

 يأيف ءملسلملا لجرلا ةروص يف ةمايقلا موي فورعملا ثعبيل هللا نإ ,ةرخآلا

 هللا يلو اي رشبأ :لوقيو «بارتلا ههجو نع حسميف «هربق هنع قشن نا اذإ هبحاص

 لوقي لازي الف «ةمايقلا موي لاوهأ نم ىرت ام كنلوهي ال «هتماركو هللا نامأب

 اذإف ؛طارصلا هب زواجي تح «هعور كلذب نكسي ءاذه ق قتاو ءاذه رذحا :هل

 قلعتيف فورعملا هنع ينثي مث ءةنجلا يف هلزانم ىلإ هللا يلو هلدع طارصلا هب زواج

 نمف «كريغ ةمايقلا لاوهأ يف قئالخلا ينلذخ ؟تنأ نم !هللا دبع اي :لوقيف «هب

 يف هتلمع يذلا فورعملا انأ :لوقيف .ال :لوقيف ؟ينفرعت امأ :لوقيف .؟تنأ

 ةمايقلا موي هب كيزاجأل اقلخ هللا ينفعب ءايندلا

 لهأب رمؤي» : هللا لوسر لاق :لاق هل هلظ كلام نب سنأ نع ١-

 .يل عفشا !نالف اي :مهنم لجرلا هل لوقيف يلسلا لجرلا مهب ميف نول رالا

 ق .كتيقسف ءام ينتيقستسا يذلا انأ ؟يفرعت امأ :لوقيف ؟تنأ نمو :لوقيف

 “كل تبهوف ينتبهوتسا يذلا انأ :لوقيف .كلذ لغم لجرلا لوقیو هل عفشی

® # # @ 8 CC CF 

 جئاوحلا ءاضق ةلاسر رخآ

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا متاخ دمحم انيبن ىلع هتاولصو

 )١( حضوملا ق بيطخلا هجرحأ 1۹/۲.
 ) )۲يبا نب ثراحلاو ةبيش يبأ نب ركب وبأو ددسم هاور :۱۹۸/۸ فاحتإلا ىف يريصوبلا لاق

 يلصوملا ىلعي وبأ هاورو ‹فيعض وهو يشاقرلا ديزي ىلع مهديناسأ رادمو ةماسأأ

 .ظفللا يف ريسي فالتحا عم :تلق .ةراس يبأ نب يلع فعضل ؛ فيعض دنسب /۲٠١
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 كيلا نع يهذلاو فورعملاب رمألا لاسر _قدلخألا مراكمو لقعلا باتك

 ركنا رع رهنلاو قورعإاب رأل ةلاسر

 اهيأََي » :ةيآلا هذه هل ا رکب ویا ارق :لاق «مزاح يآ نب سیق نع ۱

 ٠٠ ١[ :ةدئالا] | 4 ديده اذٳ لص نم مُڪ رضي 9 مكنش مكي أوما نيد ١

 ينإو الأ ءاهعضوم ريغ ىلع ةيآلا هذه نوعضي سانلا نإ :لاق مث

 ریز ب یر میاد اوأر اذإ موقلا نإ» :لوقي ل هللا لوسر

 ٤ (هباقعب هلا مهمع «هوريغي ملف

 4 ا ها ینا لمل ابأ تی :لاق «ينابعشلا ةيمأ يبأ نع -۲

 2 لاق ؟دباا ام یب عت یک !ةبلعٹ ابآ ای :تلقف لب هللا لوسر

 4شدت اذا لص م موضي ا شنا مكَيلَع» :هللا لوق :تلق

 ل هللا لوسر تلأس «اريبح اهنع تلأس دقل هللاو امأ :لاق .[٠.ه:ةسلا

 ءاعاطم احش تيأر اذإ تح «ركنملا نع اوهانتو «فورعملاب اورمتا لب» :لاقف

 رمأ كنع عدو «كسفنب كيلعف «هيأرب يأر يذ لك باجعإو ءاعبتم ىوهو

 لماعلل ؛رمجلا ىلع ضبق لثم نهيف ربص ؛ربصلا مايأ مكئارو نم نإف ؛ماوعلا

 ديح نب دبعو ه/١ دمحأو ٤/۷ ٥٠ ةبيش يبأ نبأ هجرحأ :ه۲ ردلا يق يطويسلا لاق )١(

 يذمرتلاو ۱۲۲/٤ دواد وبأو «مهدیناسم ېف ۱ يديمحلاو عينم نباو يندعلاو ١

 يجكلاو ۱۱۸/١ ىلعي وبأو ۱۳۲۷/۲ ةحام نباو ۳۳۸/۰ يئاسنلاو ٤٦۷/٤ هححبصو

 ٥۳۹/۱ نابح نباو ۱۲۲۹/٤ متاح يبا نباو رذنملا نباو ۹۹/۷ ریرح نباو «هننس يف

 ۸۲/١‹ ناعإلا بعش يف يقهيبلاو هيودرم نباو خيشلا وبأو «دارفألا يق ينطقرادلاو

 ٠١١/١. ةراتحملا ف ءايضلاو
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 ركنملا نع يهنلاو فورعملا رمألا لاسر قالخألا مراكمو لقعلا بك

 لوسر اي :لاق «هریغ دازو .«هلمع لثم نولمعی الجر نیس رجأ لنم ننهیف

 . کنم نيس رجأ» :لاق ؟مهنم نيسم رحجأ ! هللا

 تيأر اذإ» ن هلا لوسر لاق :لاق هل ورمع نب هللا دبع نع -۳

 يهنم عدوت دقف «ملاظ كنإ :هل لوقت نأ ماظلا باهت يتمأ

 نباو ٠۳۳١/۲ ةحام نباو «هححصو ٠٠١۷/١ يذمرتلا هجرحأ :ردلا يف يطويسلا لاق )١(
 يناربطلاو ٠١٠١/٤ متاح يبأ نباو رذنملا ن نباو همجعم يف يوغبلاو ٩1/۷ ريرج
 بعشلا يف يقهيبلاو «هححصو ٠١۸/٤ مكاحلاو هيودرم نباو خيشلا وبأو ۲

 .۱۰۸/۲ نابح نبا هححضو ۱۲۳/۲ دواد وبا هجرخا امک :تلق ٦
 ىهذلا لاقو .هاحرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح :لاقو ٠١۸/٤ مكاحلا هحجرحنا (۲)

 ‹نيدانسإب ۴٦۲/٦ رازبلاو ٠٠٦۳/۲ دمحأ هاور :۲۹۲/۷ عمحملا يف يمثيملا لاق .حيحص
 :رکاش خيشلا لاق . دمحأ لاجر كلذكو خيحصلا لاحر رازبلا يدانسإ دحأ لاحرو
 بعشلا يف يقهيبلا هلاق امك «ححارلا ىلع عطقنم هدانسإ لب :تلق .حيحص هدانسإ
 نب ثراحلل هازع ام دعب ۲۹/۸ فاحتإلا يف يريصوبلاو ١ ىريكلا ننسلاو 1

 لاق :مهنم عدوت دقف .عطقنم هنأ الإ تاقث هتاور هدانسإ :هريغو ۷٦۳/۲ ةماسأ يبأ
 وأ مهمدعو مهدوجو ىوتسا يأ :ديدشتلاو هلوأ مضب ١ ضيفلا يف يوانملا

 نيبو مهنيب يلخو اولذخو مهنم حيرتساو مهيلع ريكنلا نم هوقحتسا ام اوملسأو اوكرت
 اذإ صخش حالصإب ينتعملا نأل ؛زاحلا نم وهو ءاهيلع اوبقاعيل يصاعملا نم نوبكتري ام

 زوجيو :هحالصإ ين بصنلا ةاناعم نم حارتساو هنم هدي ضفنو هكر ت هحالص نم سيأ
 فالغلاك نوكيل هيف فل بوث يأ عديم يف هتنص يأ ءيشلا تعدوت :مهوق نم هنوك

 هلك هركذ .سانلا رارش ىقوتي امك ظفحتيو مهنم نوصتي ثيحب اوراص دقف يأ :هل
 فورعمل اب رمألا كرت نأ هلصاحو «كرتلا وهو عيدوتلا نم هلصأ :يضاقلا لاقو .يرشخزلا
 فورعملاب رمألا نكل :ءايحنإلا يف لاق .نمحرلا بضغو نالذخلا ةرامأ ركنملا نع يهنلاو

 جيهيو ةنتف كرحي هنأل «داحآلل سيلف رهقلاب عنا امأ ؛ظعولاو فيرعتلا وه ةالونلا عم

 ريغلل هرش ىدعت اذإ هنإف !هللا فاخي ال نم اي «ماظ ايك :لوقلا يق شحفلا امأو .ارش
 هس
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 ركنعلا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةلاسر _قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 ناک نم نإ» :غ هللا لوضر لاق :لاق هط دوعسم نب هللا دبع نع ٤

 دغلا ناك اذإف ؛ریذعت يهانلا هاهن ءةنيطخ اب مهيف لماعلا لمع اذإ ناك ءمكلبق

 كلذ كك هللا ىأر املف .سمألاب ةنيطح ىلع هرب( هناك «هبراشو هلکاوو ةَسَاج

 یسیعو دواد مهیبن ناسل ىلع مهنعل مث ‹ «ضعب ىلع مهضعب بولقب برض مهنم

 نرمأتىل «هديب دمحم سفت يذلا .لودتعي اوناكو اوصع اع كلذ مرم نبا

 قحا ىلع ٠ ةرطأتلف < «ديفسلا يدب ىلع ٌندخأتلو ءركنملا نع ٌنْرَهَلو «فورعلاب

 ا

 مم يسا می لبغ مرق ا لاق 46 يلا نع نط ریرج نع ٥-
 باقم ھل ممكع الإ اورق :رثکأو رعأ

 ٠ ا ګګ

 حيرصتلا فلسلا ةداع تناك دقف بدن لب زاج هسفن ىلع الإ فخ م نإو «عنتما

 .راطخألل ضرعتلاو راكنإلاب
 .دج ريغب هاهني يأ «ريصقتلا :ريذعتلا )١(

 .هيلإ هتعحرتو قحلا ىلع هّلفطعتل يأ (۲)
 بيرغ نسح ثيدح :لاقو ۲٠/٤ ٠والترمذي ۲٠۲/۰ دواد وبأو ۳۹۱/۱ دمحأ هجرحأ (۳)

 بعشلا يف يقهيبلاو ٤۸/۸ ىلعي وبأو ۳٠۸/١ ريرح نباو ۱۳۲۷/۲ ةحام نباو

 بيغرتلا يف يرذنملا لاق .۲۹۹/۸ خيراتلا ق بيطخلاو ٠٤٠١/١٠١ يناربطلاو ١/۷۹

 :ليقو «هيبأ نم عمسي ملو دوعسم نب هللا دبع نب ةديبع يبأ قيرط نم هانيور : ۱/۳

 لاق ٤۳١/۲: للعلا يف متاح يبأ نبا لاق .السرم ةديبع يأ نع هحام نبا هاورو «عمس

 :ركاش خيشلا لاق . يبلا نع ةديبع يبا نع ىنعي لسرم وه امنإ ثيدحلا اذه :يأ

 عمحجا ف يمثيملا لاق « ىسوم يبأ ثيدح هل دهشيو :تلق .هعاطقنال فيعض هدانسإ

 .حيحصلا لاجر هلاجرو يناربطلا هاور :۲۷

 دنسملا يف ثراحلاو ۱۳۲۹/۲ ةحام نباو ۳٦٤/٤ دمحأو ۲/۱ يسلايطلا هجرنحخأ )٤(
 ث
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 ركنملا نع يهذلاو فورعملاب رمألا ةلاسر قالخألا مراکمو لقعلا باتك

 نيب نوكي موق نم ام» : لاق :لاق «هيبأ نع ريرحج نب رذنملا نع -

 هنم هللا مهباصأ الإ «هيلع اوريغي مل ءعتمأو زعأ مه يصاعلاب لمعي نم مهرهطأ
)0 

 (باذعب

 دقو كب ينلا يلع لحد :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع -۷

 يلع َمّلَس امف «ءيش هزفح دق نأ ههحو ف تفرعف « سفتلا هرفح
 :لاق مث « هيلع ىننأو هللا دمحف «ربنملا دعصف ةرجحل اب تقصلف ءًأضوت ىتح
 نأ لبق ركنملا نع اوهناو «فورعملاب اوُرُم :مكل لوقي كلك هللا نإ !سانلا اهيأ»

 . ېک رصنا الف ينورصنتستو «مکیطعأ الف ينولأستو مکیجأ الف نوغدت

 ‹فورعملاب نرمأتل» :لاق ب هللا لوسر نإ :لاق هلظ رمع نبا نع -۸

 ی

 ۲۲۱/۲ ریبکلا یف يناربطلاو «۰۳۹/۱ نابح نبا هححصو ٤۹۷/۱۳ یلعی وبأو ۲
 .ينابلألا خيشلا هححصو ۸۲/١ بعشلا يت يقهيبلاو

 :زعأ مه .مهريغ اهب لمع لب اهب لمعي مل نم مهو يأ :يصاعملاب مهيف لمعي موق نم ام (1)
 اذإ لمعي م نم نأل :باقعب ىلاعت هللا مهمع الإ هوريغي م مث .هلمعي نمم رثكأو عنمأ يأ
 تامرحاب اضر هل مهكر تف ابلاغ ركنا رييغت ىلع نيرداق اوناك لمعي نمم رشكأ اوناك
 نع نوقلان يدل رحيل خاطلاو اصلا باقعلا مع ثبخلا رثك اذإو ؛اهمومعو

 ٣٠ر 4 (2) ملأ ُباَدَع مُهَبيِصُي أ هتف هميم نأ ءهرتأ

 .ردصلا يف سفَتلا براقت :زفحلا (۲)
 ٠١۹/٦ دمحأ هاورو «هضعب ۱۳۲۷/۲ ةجام نبا یور ۲٦٦/۷: عمجملا يق يمشيملا لاق (۴)

 ءايحإلا جيرخت ي يقارعلا لاق .ليهاجلا دحأ رمع نب مصاع هيفو ٠٠٠٠١ مقر رازبلاو

 ىلإ هوزع نود ةحام نبا دنع وهو ۹۳/١ ٠ىربكلا يف يقهيبلاو دمحأ هاور ۳
 ٥۲٩/۱. نابح نبا هححصو .نیل هدانسإ يقو یلاعت هللا مالک
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 ر س نيالا فورما رمألا سد قالخألا مراكمو لقعلا باتک

 ءوس مکنموُسِلف «مکرارش مکیلع هللا “طل سيل وأ «ركنمل | نع نوهت لو

 نع نؤهنلو «فورعمل اب نرمال .مه باجتسُي الف مكر ايخ اوُعدي مث «باذعلا
 )( ر ورو 2 و ر ت ع

 : ل اار کوم حرقا ی مکا ڈی دا کیا

 سانلا ةفاخم مكدحأ ٌنعنمب ال) :لاق ي٤ يبلا نع هل ديعس يبا نع - -۹

 .اًرصق ىتج ءالبلا انب لاز امف :ديعس وبأ لاق 6 «هملع ا یک ملک ت

 هیبت دی لید لعشاق هديب هرب نا عاطتسا ارگ گم یار نسا

 نامإلا فعضأ كاذو «هبلقبف هناسلب عطتسي م نإف ؛هناسسلبف

 هللا نإ» : هللا لوسر لاق :لاق لظ بلف يراصنألا ديعس يأ نع ١١-

 نأ ركنملا تيأر ذإ كعنم ام :لوقيل هنإ نح ءةمايقلا موي دعلا لأسيل لجو زع

 ةشئاعو رمع نع يورو :تلق .ركنم ثيدح :لاقو ٠۳١/۲ للعلا يف متاح يبأ نبا هاور (۱)

 يقارعلا لاق .طقف هنم لوألا رطشلا ىلع نيرصتقم ظفللا يف ريسي فالتحا عم ةفيذحو

 «باطخلا نب رمع ثيدح نم ۲۹۳/۱ رازبلا هاور ۱۳٤۹/۲۳: ءایحإلا جیرخت یف

 ٤٦۸/٤ يذمرتللو «فيعض امهالکو ةريره يأ ثيدح نم ۲ طسوألا يف يناربطلاو

 الف نوعدت مث اباقع مكيلع ثعبي هللا نكشويل وأ :لاق هنأ الإ ةفيذح ثيدح نم

 نسحلاب ةريره يبأ ثيدحل يطويسلا زمر دقو .نسح ثيدح اذه :لاقأ .مکل بیجتسي

 نب نابح هيف : ۲٦۹/۷ عمحملا يف يمثيملا لوقب ٠٠۲/١ ضیفلا يق يوانملا هيلع هكر دتساو

 .اهريغ يٿ هفعضو ةياور يف نيعم نبا هقٺو دقو كورتم وهو يلع

 نبا هححصو .حيحص نسح ثيدح :لاقو ‘ATÎ يذمرتلاو Y/4 دمحأ هجرحأ (۲)

 .ه٤/۱٥ مکاحلاو ۱١/۱ نابح

 .1۹/۱ ملسم هحرخا «حیحص ثیدح )(
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 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمأل ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا اتك دانك

 تقثو !بر يأ :لاق ءهتجح ادبع هللا نقل اذإف» :ة هللا لوسر لاق ؟«هركنت

 .(سانلا نم تقرفو «كب -

 ةفيذح ىلإ ىهتناف يالوم عم تحجرح :لاق «داقرلا يأ نع -۲

 اک هللا لوسر دهع ىلع ةملكلاب ملكتيل لحرلا ناك نإ :لوقي وهو هفظ

 عبرأ دحاولا دعقملا يف مويلا مكدحأ نم اهعمأل ينإو ءاقفانم اهب ريصيف

 ءريخلا ىلع ”نضاحتلو «ركنملا نع نوهنتلو «فورعملاب نرمأتل .تارم
 اوعدي مث «مكرارش مكيلع نرمؤيل وأ «باذعب اعيمج هللا" ”مكنتححسيل وأ

 . ره باجتسی الف مکر ایحخ

 املاع ملاع يقل :لاق -موزخم ينب ىلوم- درولا نب بيهو نع -۴
 ام :لاق ؟يلمع نم فح يذلا ام هللا كمحري :لاقف «ملعلا يف هقوف وه

 2 :لاق .ضئارفلا ءادأ الإ طق ةنسح لمعت م كنأ كب نظي

 نع يهنلاو فورعم اب رمألا :لاق ؟يلمع نم نلعأ يذلا
 وتل ت عمتحا دقو «هدابع ىلإ هءايبنأ هب هللا ثعب يذلا هللا

 , نيد هنإف ؛ركنملا ن

lg Th ةحام نبا هاور :۳٠٠/۲ حابصملا يف يريصوبلا لاق )١( 

 ىربكلا يف يقهيبلاو كردتسملا يف مكاحلا هاورو «تاقث ٠١/.  ۰هدنسم ي يدیمحلاو

  ۱هدنسم يي ىلعي وبأو  .۳٤۳/۲نابح نبا هححصو ۳۹۸/۱۹.

 .ريخلا ىلع ٿحلا نم دب ال يآ :ثحلا وهو ضحلا نم (۲)
 .هدنع نم باذعب مکنلصأتسیل يآ )۳(

 را او هحل داقرلا.وبأ هيفو ۳۸٦/9 دمحآ اور ۰ عملا يف يمشيملا لاق ()
 .۲۷۹/۱ ةيلحلا يف ميعن وبأ هجرحأ امك .تاقث هلاجر ةيقبو
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 ركنا ن يينلا و ورعملاب رمألا ةلاسر قالخألا مراکمو لقعلا باتک
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 :لاق ؟كلت هتك رب ام [ء٠:رى] ] 4 تنام ٠ نا ڪرام ینو ۾ :ک هلا

 .ناك امنيأ ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا

 ٤- نع كتلفغ نم نإ : :لاق «يرمعلا ع نمحرلا دبع يأ نع نفسك 

 ‹ یھنت الو هيف رمأت ال ‹«هزواجتف هطخسی ام یرت .نأب «هللا نع كضارعا

 رمأ ولف ‹ةعاطلا ةبيه هنم تعزن «نيقولخملا ةفام نم ركنملا نع يهنلاو

 . هب فحختسال هيلاوم ضعب وأ هدلو

 مکدحآ نعیم الد :ل هللا لوسر لاق :لاق هل ط دیعس يأ نع ٥-

 "(-هعم وأ هآر وأ- هملع وأ هآر اذإ قحاب ملكتي نأ سانلا ةفاخم

 ىلع مكر ارش نرهظيلف نلتتقتل وأ ءركنملا نع نوهنتلو «فورعملاب نرمأتل

 ركنا نع ىهنيو فورعلاب رمأي دحأ ىق ال تح مهنلتقيلف < «مکرایخ

 .کتقعو مكي الف هلا نوعدت غ

 «ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ىلع :بعش عبرأ ىلع داهجلا :لاق

 ٩. :مقرب هجیرخت مدقت (۱)
 .ضغبلا دشأ :تقملا (۲)
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 ركنملا نع يهنلاو ف رعملاب رمألا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتک

 نطاوملا يف قَدَص نمو «قفانملا فنأ م روا رکنا نع یھت نمو ؛نمول
 ر٤

 ماقف :لاق .هل هللا بضغ هلل بضغو نيقسافلا اتش نمو «هيلع ام ىضق

 .هسأر ليقف هلط ىلع ىلإ لحرلا

 رمأن م نإ !هللا لوسر اي :انلق :لاق فط ةريره يبأ نع -۸

 «هب انلمع الإ فورعملا نم اعيش عدن ال ىح «ركنملا نع هنن ملو فورعملاب

 !؟ركنم نع ىهنن الو فورعع رمأن ال «هانكرت الإ ركنملا نم اغيش الو

 رکنملا نع اوهناو «هلک هب اولمعت م نإو فورعماب اورم» :ٍ هللا لوسر لاقف
 هلک هنع اوه م ناو

 ب نس لجرلا نإو لل لل لورا لاق :لاق هنلظ ض هللا دبع نع -۹

 ام هعنمب ل دغلا نم ناك اذإف ؛اريذعت هاهن بنذ ىلع هاخأ ىأر اذإ ناک لیئارسإ
 کک ٦ A e س٤ ع £
 بولقب ب رض مهنم كلذ هللا یأر املف «هبیرشو هطیلخو هلیکآ نوکی ناه نم یر

 .ضغبلا :نآتشلا )١(

 ن ورمع نب ةحلط :دمحأ مامإلا لاق :لاقو 7٦ بعشلا يف يقهيبلا هجرحأ (۲)

 ةعاطلا هيلغ«بلاغلا نوكي نميف هنإف ؛ ىضم ام فلاحي ال اذه حص نإف «ثيدحلا يف

 ةيصعملا هيلع بلاغلا نوكي نميف لوألاو «ةبوتلاب اهك ر ادتي مث ةردان هنم ةيصعملا نوكتو

 يمنيملا لاق «سنأ قيرط نم دهاش ثيدحللو :تلق ءملعأ هللاو ةردان هنم ةعاطلا نوكتو

 دبع قیرط نم ۲ ريغصلاو ٠٠٠/٠٠ طس وألا ىق يناربطلا هاور :۲۷۷/۷ عمحملا يف
 .نافيعض امو هيبأ نع بيبح نب سودقلا دبع نب مالسلا

 .دح ريب هاهني يأ ءريصقتلا :ريذعتلا (۳)
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 ركنملا نع يهنلاو فورعمااب رمأل ةلاسر خا مراکمو لتا بانک :

 اب كلذ «مرم نب یسیعو دواد مهیبن ناسل ىلع مهنملو «ضعب یلع مهضعب

 نرمال هديب يسفن يذلاو» : هللا لوسر لاق مث «نودتعی اوناکو اوصع

 قحلا ىلع ""رطاتلو ءءيسملا يدي ىلع ندخألو ركنا نع ٌنوهنتلو «فورعلاب

 .  «مهنعل امك مكنعليلو «ضعب ىلع مكضعب بولقب هللا نبرضيل وأ ءًارطأ

 ءاجُي» :لوقي ل هللا لوسر تعم :لاق هل ديز نب ةماسأ نع ٠١-

 رودي امك اهب ردیف «ءباتفأ قلدنشف «راتلا يف یقلف «ةمايقلا موي لجرلاب
 ام !نالف ای :هل نولوقیف ءهل نوعمتجیف رانلا لهأ هل ع رفيف ءفاَحرب رامحلا

 فورعم اب رمآ تنك «ىلب :لاق ؟ركنملا نع ىهنتو فورعملاب رمأت نكت ملأ ؟تیقل

 2 «يهتتأ الو ركنا نع یهنأو «هينآ الو

 لوسر اي :تلق :تلاق ءاهنع هللا يضر بن يأ تنب ةرد نع -۱

 مخرقآو يحّرلل مهلصْزأو «برلل مهاقتأ :لاق ؟سانلا ريح نم !هلا

 3 ركنا نع محاهنأو «فورعلاب

 دلاخن نب دیز لاب ام :ةنيهج نم لجرل تلق :لاف اظ ةريره يأ 37

 .هيلإ هنعحرتو ي هتفطعتل يأ )١(

 ٤. مقرب هجرخ مدقت (۲)

 .هؤاعمأ جرحت ي (۳)
 :۲۲۹۰/۲ ملسمو ۱۱۹/۳ يراخبلا هجر خا « حیحص ثیدح )ر

 تاقث امهاحرو ۲٠١۷/۲٤ يناربطلاو ٤۳۱/٦ دمحأ هاور :۲۹۳/۷ عمحملا يف یمثیما لاق )٥(
 .تاقث هلاجرو دمحأ هاور ۲١۸/۹: یف لاقو .رضی ال مالک مهضعب فو
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 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

۰ 

 ل طح ) رقي نكي م :لاق ؟ةنيهج نم هللا لوسر باحصأ هي

 يتلا ةيآلا هذه i !سانلا اهيأ :لاق اظ رکب يأ نع -۳

 اذ لص ن مرضي ل كسا كلَ أوما َنيذَلا اهُيأي ط ةدئاملا يف

 نطاسيل وأ «ركنملا نع نوهنتلو «فورعملاب نرمأتل «[٠.ء:ةسلا 4ثا

 نرمأتل هللاو «مه باجتسی الف مکر ایح نوُعْذيَل من «مکر ارش مکیلع هللا

 .باقعب ىلاعت هللا مكّنبقاعيل وأ «ركنملا نع نوهنتلو «فورعلاب

 موقت ال» :4 هللا لوسر لاق :لاق هلظ ورمع نب هللا دبع نع ٤-

 نوفرعي ال جاجع ىقبيف ءضرألا لأ نم ةطيرش هلا ذخأب تح ةعاسلا

 .(ارکنم نورکنی الو ءافورعم

 نع ۱۹۳/۸ فتصملا ق ةبيش يبأ نبا.هجرجأ رثألاو «طوطحملا يق ةحضاو ريغ ةملك انه )١(
 ينهجلا دلاح نب ديز لاب ام :تلق ءةنيهج نم الجر تلأس :لاق فوع نب نمهحرلا دبع

 ۰ هلا طخسف مهار رج م هنإ :لاق ؟اركذ ل هللا لوسر باحصأ هينآ

 طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :-يبهذلا هيلع هرقأو -لاقو ٤۸١/٤ مكاحلا هجرحأ (۲)
 جيرخت يف ركاش خيشلا لاق : :تلق .ورمع نب هللا دبع نم هعمس نسخا ناک نإ « (نيخيشلا

 ورمع نب هللا دبع نع يرصبلا نسحلا ةياور لاصتاو «حيحص هداتسإ ٤۲۲/١: دنسلا
 «ةنيعب ثيدحا يق عامسلا مدع تبثي ج «كلذب مكحلا ي ةيفاكلا ةرصاعملا دوج ول ةتباث

 امهاجرو افوقومو اعوفرم ۲٠١/۲ دمحأ هاور :لاقو ۱۳/۸ عمحلا يف يمثيملا هركذو

 دقو :تلق .حيحص لوبقم وهف «ةقث نم ةدايز عفرلاو :ركاش خيشلا لاق .حيجصلا لاحر

 ينعي :ريثألا نبا لاق :هتطيرش .ديح هدانسإ :لاقو ۸٠/١١ حتفلا يف ثيدحلا ظفاحلا درو
 لاق :ةجاجع .لاذرألاو فارشألا ىلع عقي ءدادضألا نم طارشألاو .نيدلاو ريخلا لهأ

 .هيف ريخ ال نمو لاذرألاو ءاغوغلا :جاجغلا :ريثألا نبا
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 ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب مالا اسر قالخألا مراكمو لقعلا بناتك

~eسانلا ىلع يتأي» :لاق الع هللا لوسر نع ناو سابع نبا نع  

 :لاق ؟كاذ مم :ليق «ءاملا يف حلملا بوذي امك «نمؤملا بلق هيف بوذي نامز
 .(هریغي نأ عيطتسي ل ركنملا نم یری ا

 هذه نوؤرقت مكنإ !سانلا اهيأ :لاق هذ قيدصلا ركب يبأ نع ٠ ٠ ۲١-

 إل مڪر ل کش مكْيَلع او۶ نيد اھا : :ة آلا

 ملف ركنملا اوعمت اذإ» :لوقي غلا ا انعم انإو [٠:ه:ةالا] شدا

 "«باقعب هللا میپ نأ تشزأ مور ا

 ال ىم !هللا لوسر ای : : تلق :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ۷

 «مکر ایخ ين لخُلا ناک اذإ» :لاق ؟ركنملا نع يهني الو فورعلاب رمي

 کر هض يار ا ر گلد ي ملعلاو

 ءاطع هدانسإ فو ۳۸۲/١ نيودتلا يف ينيوزقلاو ٠٤٠١/١ سودرفلا يا يمليدلا هجرحأ )١(

 بيذهت يف لاقو .سلديو لسريواريثك مهي قودص :بيرقتلا يف ظفاحلا لاق يناسارخلا

 .سابع نباك السرم ةباحصلا نع ىور : ٠۸٤/۷ بيذهتلا

 ١. مقرب هجرت مدقت(۲)

 .شغلا :ليقو «نطبي ام فالح راهظإ :ليقو «نيللاو ةعناصملا :ناهدالا (۳)

 اذهو ظوفحم ريغ هثيدحو ىسيع نب ريبزلا هيف :لاقو ٩/۲ ءافعضلا س | هجرحأ )٤(
 ريتزلا فيعضت ٠١٠/۳ نازيلا يف يهذلا لقنو .هب الإ فرعي الو هيلع عباتي ال ثيدحلا
 :لاق مث هيف يليقعلا مالك ركذو ٥۸٤/۲ ناسللا يف ظفاحلا ثيدحلا ركذو «يليقعلا نع

 بقع يقتابنلا لاقو .ناثيدح هدنع :انل لاقف يديمحلا هيلع انلد :ليعامسإ نب دمحم لاق

 يف نابح نبا هركذو .ةنسلاو نآرقلا هل دهشي عوضوم لطابل هنإ يرمعل :يليقعلا مالك
 ةخيشم نم لوألا يف هتدجو ۱٤۸/١: ءايحإلا جيرخت يق .يديبزلا لاق ۳۳٠/١: تاقغلا

 ب
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 ركنملا نع يهنلاو فورعملا رمألا لاسر قالخألا مراكمو لقعلا بانك

 اموی ل هللا لوسر لاق :لاق بلڪ يدعاسلا دعس نب لهس نع -۸

 «سانلا نم لاح يف تيقب اذإ كب فيك» :هلخ صاعلا نب ومع نب هللا دبعل
 «(؟-هعباصأ نیب كبشو- اذك اوراصف اوفلتخاو «مهتانامأو مهدوهع تجرم دق

 نوللاو كايإو «ركنت ام غدو «فرعت اب لمعا» :لاق .ملعأ هلوسرو هللا :لاق

 'مهماوع غدو «كسفن ةصاخب كيلعو « هللا نيد يف

 مويلا متنأ» :لاق هيي يبلا نع ركذي نسحلا يأ نب ديعس نع -۹

 ليبس يف نودهاجتو «ركنملا نع نؤوهنتو «فورعمل اب نورمأت «مكبر نم نيب ىلع

 الو ركنملا نع نؤهنت الو فورعم اب نورمأت الف «كلذ نع نووحتسو هلا

 :نائركّسلا مكيف زهظت مل «مكبر نم ةنيب ىلع مويلا متنأ «هللا ليبس يف نودهاجت
 باتكلاب ذئموي نومئاقلا .كلذ نع نولوحتسو «شيعلا ةركسو «لهجلا ةركس

 :اولاق .«نيسج رجأ مه راصنألاو نيرجاهملا نم نيلوألا نيقباسلاك ةينالعو ارس

 . کنم لب ءال» :لاق ؟مهنم وا انم !هللا لوسر ای
 ي

 لّوأ ق يراخبلا هجرحأ ام هدهاوش نمو «يسوقلا نايفس نب بوقعي فسوي يأ
 تلق .ةعاسلا رظنناف هلهأ ريغ ىلإ رمألا دسو اذإ :هعفر ةريره يأ ثيدح نم .هحيحص

 يهنلاو فورعم اب رامتئالا عدن ىتم !هللا لوسر اي :ليق :لاق «سنأ نع حيحص دهاش هلو

 مكر ابك يف ةشحافلا تناك اذإ ؛ليئارسإ ينب يف رهظ ام لشم اذإ :لاق ؟ركنملا نع

 لاق .۲۲۷/۷ ةراتخملا يق ءايضلا هححص .مكتلاذر يف ملعلاو مك راغص يف كلملاو

 هلاجر حيجص هڊانسإو ۱۳۳۱/۲ .ةبجام نبا هجرحأ 1۸١/٤: حابصملا يف يريصوبلا

 .۱۸۷/۳ هذنسم يف دما مامإلا هاور تاق

 .تاقث امهدحأ لار کک ٠١١/١ يناربطلا هاور :۲۷۹/۷ عمحملا يف يمثشيملا لاق )١(

 .تطلتحا :تجرم .مملاذرأ :سانلا لاح

 ي مین وبآ :ثالثلا قرطلا جرحخأ «ذاعمو ةشئاعو سنأ نع الوصوم ءاح «لسرم ثیدح (۲)
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 ركنملا نع يهنلاو 2 ورعملاب رمألا ةلاسد قالخألا ۴ راو لقعلا باتک

 ( هيلع لولا عقو اذإو $ :كک هلوق يف :هظ رمع نبا نع -۰

 .ركنملا نع اوهني ملو فورعملاب اورمأي ل اذإ :لاق ءامهنرسا

 اذإ متنأ فيك » :لاق ينلا نع ا يلهابلا ةفامأ يأ نع ۳

 نئاکل كلذ نإو :اولاق ««؟مکداهج مئکرتو «مکبابش قسفو «مکؤاسن یغط
 :اولاق .«نوكيس هنم ٌدشأو «هدیب يسفن يذلاو «معن» :لاق !؟هللا لوسر اي

 اوهنت ملو فورعم اب اورمأت م اذإ معنأ فيك» :لاق ؟هللا لوسر ای هنم دشا امو

 يسفن يذلاو ءمعن» :لاق !؟هّللا لوسر اي كلذ نئاكو :اولاق «(؟ركنملا نع

 فيك» :لاق ؟هّللا لوسر ای هنم دشا امو :اولاق .«!نوکیس هنم دشأو «هدیب

 اي كلذ نئاكو :اولاق «!؟افورعم ركنملا متيأرو ءاركنم فورعملا مت متيأر اذإ معنأ

 ‹تفلح يب :ىلاعت هللا لوقي «نوکیس هنم دشأو «معن» :لاق !؟ هللا لوسر

 .«اناريح مهيف ميلحلا ريصي ةنتف ممه ٌنَحيتأل

 ةركس :ناترکس مكنش :لاق «هیبأ نع ةورع نب ماشه نع -۲

 نوهنت الو فورعع نورمأت ال كلذ دنعف «شيعلا بح ةركسو «لهجلا

 يک

 قيرطو ٠٠١/۳ سودرفلا يف يمليدلا كلذك هجرحأ ةشئاع قيرطو ٤۸/۸-٤۹ ةيلحلا

 .هرظنا ٥۹۲ :مقرب ایندلا مذ يف فنصملا هجرخأ سنا

 هجرحخأ امك .فيعض دانسإب ايندلا يبأ نبا هاور ٠١١۲/۳: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق ()

 يمليدلاو .فيعض دامو «ركنم ثيدح :يبأ لاق :لاقو ٤١۷/۲ للعلا يف متاح يأ نبا

 .۲۹۰/۳ سودرفلا يف
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 ركنلا نع يهذلاو فورعملاب رمألا ةاسد قالخألا مراكمو لقحلا باتك

 نم ةجارجر نامزلا رحآ نوكيس :لاق «ةرسيم يبأ نع -۴

 بکارتت امک نوبکارتی ءارکنم نورکنی الو ءاقح نوفرعي ال سانلا

 .ماعنألاو باودلا

 ءهدج نع هيا نع نسح نب نسح نب يلع نب نسحلا نع ٤“
 ىح فرطَتف ىّصعُي هللا ىرت ةنمؤم نيعل لحي ال :لاقي ناك :لاق

 نأ تيشحخ بلهملا نب ديزي يلو امل :لاق «دايز نب ىلعملا نع ٥-

 هلواني ةزرب هل لاقي مداخو هلهأ ىق نسحلا تيتأف "افيرع لَعحجأف ذحؤأ

 ةيأ :لاق !؟كك هللا باتك يف ةيآلا هذهب فيك !ديعس ابأ اي :تلقف «هبايث

 ئالا ف َنوُعر سي مهتم اًرينڪ رتو » :كّك هللا لوق :تلق :لاق ؟ةيآ

 .[«ةالا] 4@) َنولَمَعي اوئاك ام سل تَحُسلَأ م هلأ نودعلاو

 مذو ‹«تحسلا مهلكأو مإلا مهوقب ءالؤه ىلع هللا طخسف !ديعس ابا اي

 فيسلا اوضرع موقلا نإ !هللا دبع اي :نسحلا لاقف .اوهني مل ثيح ءالؤه

 ؟الضف ملكتمل فرعت له !ديعس ابأ اي :تلق .مالكلا نود فيسلا لاحف

 لاق :لاق هل يردخلا ديعس يبأ نع نسحلا انثدح مث .هفرعأ ام :لاق

 ؛هدهش وأ هآر اذإ قحب لوقي نأ سانلا ةبيه مكدحأ نعنع ال الأ» هَ هللا لوسر

 .مه لوقع ال نيذلا مهعاعرو سانلا ةلاذُر دارأ )١(

 .رحخآلا ىلع هينفج دحأ قبطأ اذإ :هرصب فرط (۲)

 سيئرلا نود بيلا :فيزعلا (۳)
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 ركنملا نع يهنئاو فورغملاب رمألا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 یب رک وأ «یم لاقت نا ؛قزر نم دعا الو «لجا نم بارق ال ناف

 لذُي نأ نمؤملل سيل» : هللا لوسر لاق :لاقف «رحآ ايدح انثدح م

 ال ام ءالبلا نم ضّرعتي» :لاق ؟هسفن هلالذإ امو !هللا لوسر اي :ليق «هسفن

 ؟ملكتف ماق ثيح يبضلا ديزيف !ديعس ابأ اي :هل تلقف :لاق ."«قيطي

 ىلعملا لاق .هتلاقم ىلع مدن ىتح نجسلا نم جرخي م هنإ امأ :نسجلا لاق

 تلحدف «كاذ يهحجو نم يبضلا ديزي ىلإف نسحلا دنع نم موقأف :دايز نبا
 «هل كئركذف افنآ نسحلا دنع تنك دق !دودوم ابأ اي :تلقف هيلع

 امف :لاق .تلعف دق :تلق :لاق !نسحلا ابأ اي ٌهَم :لاق .اًبصَ هل كتبصنف

 هتلاقم ىلع مدن ىقح نجسلا نم جحرخي م هنإ امأ :لاق :تلق ؟نسحلا لاق

 ىلع رطحأ اماقم تمق دقل «هللا مْيَأو اهيلع تمدن ام :ديزي لاق «كلت

 انبلغ !ديعس اب اي :تلقف «تارم ثالث نسحلا تيتأ :ديزي لاق مث .يسفن

 .-جاجحلا ةنتف ينعي :رفعج لاق- !؟ٌبّلعت انتالص ىلعو «ءيش لك ىلع

 هت افرط ٠١۲۸/۲ ةحام نباو ٠۸۳/٤ يذمرتلا ىور ٠٠٠/۷: عمحلا يف يمثيهلا لاق )١(

 هئافو :تلق .يناربطلا خيش ريغ حيحصلا لاحر هلاحرو ٠١۲/۳ طسوألا يف يناربطلا هاور

 .حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو ٣/. ٠ دنسملا يف دم أل هبسني نأ هللا همر

 «بيرغ نسح ثيدح :لاقو ٥۲۲/٤ يذمرتلا هحرحأ ةفيذح نع ثيدحلا اذه يور (۲)

 قيرط نم ٤١/۸ طسوألا يف يناربطلا هاور ۲۷١/۷: عمحلا ي يمثيملا لاق «يلع نعو
 يمثيملا لاق رمع نبا نعو .تاقث هلاجر ةيقبو امهفرعأ ملو ابسني ملو دوراحلا نع رضخلا
 ٤٠۸/١١ ريبكلاو ۲۹۰/۰ طس وألا یف يناربطلاو رازبلا هاور ۲۷٤/۷: عمحا يف

 نب ىج نب ايركز ريغ حيحصلا لاحر هلاجرو ديج ريبكلا يف يناربطلا دانسإو «راصتحاب
 .دحأ هيف ملكتي ملو ةعامج هنع ىورو ةعامج نع ىور بيطخلا هركذ ريرضلا بويأ
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 يا نع ييللاو فورما رمألا اسد قالخألا راكمو لقا با بانک

 .مه كسفن ضرعت امنإ ءاغيش عنصت مل كنإ !هللا دبع اي :نسحلا لوقي :لاق

 ةالصلا :تلقف «بطخي جاجحلا مع نبا بويأ نب مكحلاو تمقف :لاق

 اوذخأف بناح لك نم يلإ اوعسف ةينابزلا ينتءاجف :لاق .هللا كمر

 لاعنپ ينوبرضي اولعحو «ءيش لکو يديو يتيحلب اوذخأو “ي يبلت

 .هنود لتقأ نأ تدكو «بويأ نب مكحلا تکسو :لاق .مهسوفن

 .هيلع تلحدأف «حتف ةروصقملا باب اوغلب اذإ ىتح هيلإ يب اوشمف :لاق

 ام وأ :لاق .نونح نم يب ام «هللا كحلصأ :تلقف !؟تنأ نونججأ :لاقف

 ؟هللا باتك نم لضفأ باتك له « هللا كحلصأ :تلق !؟ةالص یف انک

 يسحب تح ةودغ هأرقف «هفحصم رشن الحر نأ ول تيأرأ :تلق .ال :لاق

 لاقف :لاق ؟هتالص-هنع ايضاق كلذ ناك «كلذ نيب اميف يلصي الو

 بيرق سلاح كلام نب سنأو - :لاق .انونحجم كنبسحأل ينإ هللاو :مكحلا

 !ةزمح ابأ اي !سنأ اي :تلق :لاق - ءارضح ةقرح ههحو ىلع ربنملا نم

 مأ تلق قحلا :هتمدحو ي هللا لوسز تبحص دق كنإف هللا كركذأ

 !سنأ اي :مكحلا هل لوقي :لاق .ةملكب ينباجأ ام هللاو الف :لاق ؟لطابب

 لوقي :لاق ءةالصلا تاقيم تاف ناك دقو :لاق .هللا كحلصأ !كيبل :لاق

 ‹«تسبحف :لاق .هاسبحا :لاق .ةيقب سمشلا نم يقب ناك دق :سنأ

 نم اج امنإ :رفعج لاق- نونحب ينا اودهشف :لاق .سمشلا ىلإ يب بهذف

 هيلع ضبقو هردص دنع هسبال وه يذلا هبوث هيلع عمج اذإ نالف بيبلتب نالف ذحأ :لاقي )١(
 .هرجت
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 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 نم الحر نإ «ريمألا هللا حلصأ :جاجحلا ىلإ مكحلا بتكف .-كلذب لتقلا

 .نونجب هنأ يدنع لودعلا ةنيبلا تماق دق ءةالصلا يف ملكتف ماق ةبض ينب

 نونجب هنأ كدنع لودعلا ةنيبلا تماق تاك نإ :جاجحلا هيلإ بتكف :لاق
 :هبسحأو :رفعحج لاق - هناسلو هیلح رو هيدي عطقاف الإو «هلیبس لف

 هتزانج تعبتف انل خأ تامو :دیزی لاق .يليبس یلخف :لاق = هنيع رمساو

 مكحلا علط ذإ ؛ هللا رکذن يناوخإ عم ةيحان يف تنكف نفد مث «هيلع انيلصف

 بره سانلا هآر املف ءانذصق دصقف :لاق «هلّيَح يف انيلع بويأ نبا

 اأو :لاق «يلع فقو تح ادصاق ءاجف :لاق «يدحو تيقبو يئاسلح

 انل خأ «ريمألا هللا حلصأا :تلق :لاق ؟نوعنصت متنك ام :لاق .يدحو

 :لاق .هيلإ راص يذلا ركذنو انداعم ركذنو هلا ركذت اندعقف نفذ تام

 اربا انأ كنم ينفي ام «ريمألا هللا حلصأ :تلق .اوُرَف امك تررف الهف

 وهو- بلهملا نب كلملا دبع لاقف .كلذ نم ريمألل نمآو ةحاس كلذ نم
 ام !ريمألا هللا حلصأ :-هيدي نيب افقاو هديب هتښرحو هتطرش بحاص

 .ةعمحجلا موي كملك يذلا ٌمَلكتلا اذه :لاق ؟اذه نمو :لاق !؟اذه فرعت

 تذحاف :لاق هاذ یيرجل يلع كنإ اضيأو :مكحلا لاقف :لاق

 .نكرت نيحو ينبرض نيح تيرد ام تح «فقاو وهو ةئامعبرأ تبرضف

 .حاجحلا فلت ىتح “”سامّدلا يف تنكف «طساو ىلإ يب ثعب مث :لاق

 .حيحصلا لاحر هلاحرو ٥۳٦/۲ ىلعي وبأ هاور :۲۷۲/۷ عمحما يف يمثيملا لاق () ٠
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 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 نم ركنملا نع يهنلاو فورعملاب ر :لاق «كاحضلا نع -

 .ىلاعتو كرابت هللا ضئارف

 :لاق ؟ركنمل نع امهاهنيو فورعملاب هيدلاو رمأي لحرلا !ديعس ابأ اي

 .امهنع تکس اھرک نإو البق نإ امھرماپ

 :لاقف ي يبلا ىلإ يبارعأ ءاج :لاق هه بزاع نب ءاربلا نع -۸

 تضرعأ دقل «ةبطخلا ترصقأ تنك نئل» :لاق .ةنحلا ىنلخدي املع ىفنملع

 ۾ نإف ؛ ركنملا نع ةْلاو «فورعم اب رمو ءنآَمَظلا قساو «عئاجلا معطأ :ةلأسملا

 .يخ نم الإ كناسل فف « قط

 نإو قحلا لوقب لئ هللا لوسر يناصوأ :لاق هه رذ يأ نع -۹
 . "ئال ةمول هلا ي ينذحأت 5 نأ يناصوأو م ناک

 مكنإ !سانلا اهبأ :لاق -ربنلا ىلع وهو ت ركب بأ نع ٠“
 نم مڪر ا کس چک ءأوُنَماء نيذَلا اهات ط :ةيآلا هذه كوؤژرقت

 نإ» :لوقي ب هللا لوسر تعم ياو لأ [ .ه:ةسالا] 4 نْيَدَتْهَا اذا لص

 "(باقعب هللا مهّمُعَي نأ كشوُي «هورّيغُي م اركنم اوأر اذإ سانلا

 ۳۸/١. بدألا ق يراخبلاو ۲۹۹/٤ دمحأ هحرحأ «حيحص ثيدح (۱)

 . ۱۹٤/۲ هحیحص یت نابح نباو ۱۷۳/۰ دمحأ هحرحا «حیحص ثیدح () ٠

 .۱ مقرب هجیرخت (۳)
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 ركنملا نع يينلاو فورعملاب ا لاسر

 اهيأ» : هللا لوسر لاق :لاق هل > هيبأ نع هللا دبع نب ماس نع ٤۱-

 لبقو «مكل بيجتسي الف هلا اوُغذ نأ لبق ركنملا نع رع اوهناو فورعم اب اوُرُم !سانلا

 الو ءاقزر عفدَي ال ركنملا نع يهنلاو فورغلإب رمألا نإ .مكل رفغي الف هورفغتست نأ

 فورعلاب رمألا وکر ت ا۱ یراصنلا نم ناهرااو دوهيلا نم رابحألا نإو لجأ برق
 'یالبلاب اوّمع م «مهئاينأ اسل ىلع هللا مهنعل ركنملا نع يهنلاو

 ثدحي باشب ردكنملا نب .دمحم رم :لاق.« يبالكلا ماثع نع -۲

 .كدنع هللا ةمعن رج اذههآام !ىقف اي :لاقف «قيرطلا ىف ةأرما

 عم الجر راگنلا نب دمت یار :لاق «ديلولا نب نامثع نع -۳

 .امكايإو هللا ارس امکاری هللا نإ :لاقف ءاهملکي وهو باّرَح يف ةآرما

 لاقي هراد ق اصل ردكنملا نب دمحم ذحأ :لاق هللا دبع يبأ نع - ٤

 اوشع :لاقف .ةحلط نب دمحم نب ميهاربإ لآل امالغ ناک «لیدنق :هل

 .هیلاوم ىلإ هب اوثعباو «لیدنق

 لَبسَأ دق الجر اورصبأ هباحصأو ميشأ نب ةلص نأ ؛تباث نع ٥-

 ينوعد :ةلص لاقف «مهتتسلأب هوذخأي نأ هباحصأا دارأف «هرازإ

 ؟يع اي كاذ امف :لاق .ةجاح كيلإ يل نإ !يحأ نبا اي :لاقف .هومکیفکا

 مهفرعأ مل نم هيفو ۹1/۲ طسوألا يف يناربطلا هجرحأ ۲٦٦/۷: عمحملا يف يمثيهلا لاق )١(

 .ركنم ثيدح :لاقف «هنع يبأ تلأس لاقو ۰۱۳۸/۲ للعلا يف متاح يأ نبا هحرحأ امك

 .۲۸۷/۸ ةيلحلا يق ميعن وبأ هحرحأو
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 ركنملا نع ينل فورعملاب رمألا ةلاسر

 لثم ناك اذه :هباحصأل لاقف .نيع ةمعنو «معن :لاق .كرازإ عفرت :لاق

 .لعفو «لعفأ ال :لاق «ةدشب هومتذحأ ول

 ءهللا دبعي ناك «بيقع :هل لاقي ناک الحر نأ ؛نسحلا نع - ٦

 ول :بيقع لاقف تالثملاب سانلا بدعي كلم نامزلا كلذ يف ناكو

 لاقف «لبجلا نم لزتف .يلع بحوأ ناك هللا ىوقتب هئرمأف اذه ىلإ تلزن

 « هللا ی وقتب ينُرمأي كلثم !بلك اي :رابحلا هل لاقف « هللا قتا !اذه اي :هل

 هيمدق نم حلس نأ هب َرمأف .نيلاعلا نم دحأ هبذعي م اباذع ادغ َكّبذعأل

 :هيلإ كلك هللا ىحوأف هنأ نأ هتطب غلب املف «خلُسف يح وهو هسأر ىلإ

 ىلإ قيضلا راد نمو «حرفلا راد ىلإ نزجلا راد نم كحرحخأ ربصا !بيقع

 !بيقع :هيلإ هللا ىحوأف «حاص ههجو ىلإ خلّسلا غلب املف .ةعسلا راد

 نئل «يحيبست نع فكي ال نم تلهذاو «يضرأا لهأو يئامس لهأ تيكبأ

 نأ ةفاخم ههجو خلس تح ربصف .انص باذعلا مهيلع نبأ ةفلافلا تحص

 .باذعلا هموق ذحأي

 كلذب رمأي ملف يهنلاو رمألا نع لس هنأ ؛ ضايع نب ليضف نع -۷
 ناك فيكف :ليق .معنف يليئارسإلا رص امك تربص نإ :لاق مث

 لعفي لحرلا اذه نإ :اولاقف ءاوعمتحا رفن ةثالث ناك :لاق ؟يليئارسإلا

 هرمأيف ّرسملا يق هب وليف انم دحاو هيتأيف :اولاقف -مهكلم نوُنْعَي- لعفيو

 .ةبوقعلا :ةّلغلا 0(
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 ركيلا نع يهنلاو فورعملاب رمألا اسد الخال مراكمو لضعلا ب بانک

 اه كار الأ :لاقف .هاهنو هرمأف هيلع لحدف مهنم دحاو بهذف .هاهنيو

 دحاو هءاجف.بحأو نآلا :الاقف «نيرحآلا ربخلا غلبف .سبحف هب رمأف ءانه

 :لاقف .سبخف هب ترمأف كاهنيو كرمأي لحر كءاح !اذه اي :لاقف امهنم

 یتح برضف هب ماف .هب تلعف ام كب لعفأ ال ينإ امأ «هبحاص كارأ الأ

 !اذه اي :لاقف «هاتأف .بحجو نآلا :لاقف «ثلاثلا ىلإ ربخلا ءاجف .تام

 .هتلتق تح هتبرضف رحآلا كءاجو «هتسبحف كاهنو كرمأف لحجر كءاج

 برضف هب رم .هب تعنص ام كب عنصأ ال ينإ امأ ءهبحاص كارأ الأ :لاقف

 ىلع هودارأو «هتحت نمو هقوف نم سمشلا ٌرَحَف «سمشلا يف هنذأ يف ادو
 - مساقلا وبأ لاق .ىبأف كلملا ىلإ -راذتعالا هبش يأ- ِءيشب ملكتي نأ

 .كادف هللا ينلعح :لاق ءَرهتنا ول مكدحأو :-ليضفلا باحصأ نم لحر

 ناب ىلإ جرخي ميشأ نب ةلص ناك :لاق «ينانبلا تباث نع -۸

 :مه لوقيف :لاق .نوبعليو نوُهلَي بابش ىلع رمي ناكف ءاهيف ٌدّبعتيف

 «ليللا اومانو قيرطلا نع راهنلا اوداَّحف اًرفس اودارأ موق نع ينوربحأ

 موی تاذ مهب ّرمف «مهظعی كلذك ناکف :لاق ؟مهرَفَس نوعطقب یتمف

 ام هللاو هنإ !موق اي :لاقف .مهنم باش هبتناف :لاق .ةلاقملا هذه مف لاقف

 لزي ملف «ةلص عبثا مت «مانن لیللابو اوهلن راهنلاب نحن «اّكرْيَغ اذهب ينعي

 .ىلاعت هللا هحر تام تح هعم دبعتيو نابحلا لإ هعم فلتخي

 .رباقملا يأ )١(
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 ركنملا نع يهنلاو وریا ريالات ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا بانك
O O O SEET ROSE O3 2  

 الحجر دباعلا يرمعلا ىأر :لاق ءهيبأ نع ناسغ نب لضفملا نع - ٩۹

 نإ !اذه اي :لاقف « هديب ذحأف هيلإ عرسأف طي يشع يلع لآ نم

e . A £ . 

 .دعب لحرلا اهك رتف :لاق .هتيشم هذه نكت م هب هللا كمركأ يذلا

 تيأرأ «كنم لّبقي نم رمأت اغنإ :لاق «ضايع نب ليضفلا نع ٠-

 لهأ تكلهأل اذه تلق ول ؟هللا قتا :هل لوقت تنكأ اناطلس تيقل نإ

 .كناكم فحأو كسفن ظفحا نكلو «كّاريجو كّسسفنو كتيب

 عضوف .هللا قتا !هللا دبع اي :هل لاقف «همالغ برضي لحرب هباحصأ هعمو

 الهم :هباحصأل مثهد لاقف «هيلع هباحصأ بوف «مثهد ينذأ نيب طوسلا

 فأ یني :لاقف هنبال هتيصو لحر نع ركذو كك هللا تعم ينإف

 ٠٠٠:داسفلا 4 كباَصأ ام ىلع ربصاواركتملا نع ةثاو فورعَملاب رمأو َةْولَصلا

 ءانباصأ ام ىلع ريصن انوعدف ركنملا نع انيهنو فورعملاب انرمأ دقو

 رف نج اع ها رمع نا آر یدرحس الو کوکر بال اص یلص

 .كتالصل ذُعف « «لَصأ م كنإ ؟تْيلص كنأ بسحتأ !يحأ نبا اي :لاقف

 .رتخبتي يأ (۱)
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 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا بانك

 روسملا مامأ يلصأل ينإ هللاو :لاق «يثيللا دادش نب ورمع نع -۴

 :لاقف «يلإ فحرف «كيّدلا رقتك بابشلا ةالص تيلصف هل ةمرخ نبا

 ام هللاو «تبذك :لاق .هللا كافاع تيلص دق :تلق :لاق .لّصف مق
 f , ھ۶ » ك 4(0 ٭ ا

 عوكر لا تمماف تيلصف تمقف :لاق .يلصت تح ٠ر ال هللاو «تیلص

 .هانعطتسا ام رظنن نحنو هللا نوصعت ال هللاو :روسم لاقف .دوجسلاو

 .لَص مق :نمحرلا دبع هل لاقف «ءوس ةالص دجسملا يف يلصي لحر لإ

 اي اذمهو كلام :لاق .يلصت یقح حربت ال «هّللاو ال :لاق .تیلص دق :لاقف
 ع 3 N ى ءار ا ای 5 ع

 لهأ انيلع عمتجي رمأ كنيبو ينيب نّتوكيل وأ نيلصتل هللاو :لاق ؟جرعأ

 .ةنسح ةالص یلصف لحرلا ماقف :لاق .دجسملا

 ةالصلا نسحب ال لحرلا اار اذإ اوناك :لاق «ميهاربإ نع ٠١-

 .كلذ الإ مهعسي ال نأ ىشحأ :نایفس لاق .هوملع

 فاح نم ؛كيلإ سانلا حصنأ :لاقي ناك :لاق «رمعم نع ٥٦-

 اذإ يح نب نسحلا ناك :لاق «فرصم نب نمهححرلا دبع نع -۷

 .هلواو حول يف هبتک هل اًخأ ظعي نا دارأ
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 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا بانك

 يهف هنيبو هنيب اميف هاحخأ ظعو نم :لاق «صاوخلا نامیلس نع -۸

 وهو لئاو نب رجح ىلع فرصم نب ةحلط رم :لاق « يفعجلا نع -۹

 اَعَذو اريح هللا كازج :رجح لاقف .ىضم مث هيلإ ىًعصأف هراد باب ىلع سلاح

 .لعفت ال «تفتلت ةعمحلا يق كتيأر :لاق ؟لاق ام نوردتأ :لاق مث «هل

 نم ىأر اذإ مكلبق نم ناک :لاق «داور يبا نب زیزعلا دبع نع -۰

 قرخي ءالۇھ دحأ ناو «هيهنو هرمأ يف رحجؤۇيف «قفر يث هرمأي اعيش هيحأ

 قە

 .هرتس كتهيو هاحأ بقعتسيو ‹«هبحاصب

 الحر ضايع نب ليضف ىأر :لاق «نامثع يأ نب دمحم نع -۱

 يغبني !اذه اي :لجرلا هل لاقف . رهو هَرَبَرف ةالصلا يف هعباصأ عقفي

 .تقدص :لاقو «ليضفلا ىكبف .اليلد نوكي نأ رمأب كك هلل ماق نمل

 عم هنا انل لوم ينثدح :لاق ‹«يدنکلا يدع نب يدع نع -۲

 لمعب ةماعلا بذعُب ال هللا نإر :لوقي ل هللا لوسر تعم :لوقي يدح

 الف «هوركني نأ ىلع نورداق مهو مهينارهظ نيب ركنملا اوري تح ةصاخلا

 ٤ 0 « ا 2 ٠ n 0 ھو 2

 ً ”ةصاخلاو ةماعلا هللا بذَع كلذ اولعف نإف ؛هنوركنُي

 .هلمع نسحب مو هلهج :ءيشلاب رخو .ققرلا شيق :قرا (۱)
 .اهعقرف وأ ضعبب بب اهضعب برض اذإ عباصألا توص :عيقفتلا (۲)

 .هاهنو هرجز يأ (۳)

 )٤( حتفلا يف ظفاحلا لاق ٤/٠١: عمحلا يق يمثيملا لاق .نسح دنسب دمحأ هجرحأ ۲٦۷/۷:
 ص
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 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك
OES : a O a O O a E SO 

 ةبوقعلا اوقحتسا اراهج ركنملا لمع اذإ نكلو «ةصاخلا بنذب ةماعلا

 رمألا موق كرت ام» :4# هللا لوسر لاق :لاق يلف سابع نبا نع ٤-
WD e 

 «مهؤاعد عمسي ملو «مهامعأ عفرت م الإ ركنملا نع يهنلاو فورعملاب .

 اوذحخ !سانلا اهيأ اي :ربنملا ىلع لاق هه ريشب نب نامعنلا نع ٥-

 اوبكر اموق نإ» :لوقي ئ هللا لوسر تعم ينإف ؛مكئاهفس يديأ ىلع

 سأفلا مهنم لجر ذخأف ءاناكم لجر لك باصأف «اومستقاف ةنيفس يف رحبلا

 ىلع اوذخأ نإف ؛تئش ام هب عنصأ «يناکم :لاق ؟عدصت ت ام :اولاقف هناکم رقنف

 ن لبق مكئاهفس يديأ ىلع اوذخف «قرغو اوقرغ هوک رت نو ءاجنو اوجن هيدي
 .'«اوکلهت

 َٴ مه نإف ؛كموق ينارهظ نيب مق نأ (ايمرأ) هل لاقي ىليئارسإ ينب ءايبنأ نم
 ا يت

 دحأ لاحر ةيقبو مسي م لحر هيفو ۱۳۹/۱۷ يناربطلاو نیقیرط نم ٤ دنمحأ هاور

 نتفلا يف دا نب ميعنو ۱۸١/١ سودرفلا ي يمليدلا هاور امك .تاقث نيدانسإلا

 :۲۹۸/۷ عمحملا يف يمثيهلا لاق .ةريمع نب سرعلا ثيدح نم دهاش هلو :تلق 1/۲

 .تاقث هلاحرو ۱۳۸/۱۷ يناربطلا هاور

 ‹«كورتم :بيرقتلا يف ظفاحلا هنع لاق .يمعلا ديز نب ميحرلا دبع هيف «فيعض هدانسإ )١(

 .فنصملا ريغ هجرح نم ىلع فقأ مو .نيعم نبا هيذك
 ۸۸۲/۲٠. يراخبلا هحرحخأ «حيحص ٹیدح (۳
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 لا نع يهنناو فورما رمألا اسد قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 ءاهب نوعمسي ال اناذآو ءاهب نورصيي ال انيعأو ءاهب نوهقفي ال ابولق

 ؟يتیصعم بغ اودحو فيك مُهْلَسو ؟يتعاط بغ اودجو فیک ملف

 مئاهبلا نإ .؟يتيصعم. دحأ دعس له مأ ؟يتعاطب دحأ يقش له مُهْلَسو

 هب تمركأ يذلا رمألا اوكر ت موقلا ءالؤه نإو ءاهيلإ ع َرفتف اهناطوأ ركذت

 «يتمعن اورفكف مهكو لم امأ ؛اههجو ريغ نم ةماركلا اوسمتلاو «مهايإ
 يف ركنملا اونزحخ «يتمكحب نم اوفرع ام اوعفتني ملف مهرايح امأو

 مهيلع َنَحْيَهَأل الجو يتزعبف «مهتتسلأ بذكلا اودّوَعو «مهرودص

 «مه ءاکب نوم ری الو «مهتنسلا نوهقفی الو «مههوجو نوفرعی ال ادونج
 ٌلْلَح نأك «باحسلا عطقك دون هل ايساق ارابح اكلم مهيلع طلسأ

 نارمُعلا نوُعَديف «روسنلا ةحنجأ هتايار َقَفَح نأكو «ناَبَقْعلا رك هناسرف

 مهيلع طاسأ فيك اهناكُسو ءايليإ لهأل لیوف ءاًشحو یرقلاو ءابارخ
 «ماهلا خارص ضارعألا بحل دعب مهنلدبأل «لتقلاب مملذأو “اشسا

 البز مهموحل ٌنلعجألو «عوجلا عبشلا دعبو «لذلا زعلا دعب مهنلدبألو

 كنإ !بر يُ :يبلا كلذ لاقف .سمشلل ةيحاض مهماظعو «ضرألل

 ةمأو «ميهاربإ كليلخ دلو مهو ءةنيدلا هذه بّرخمو «ةمألا هذه كله

 ؟ةمألا هذه دعب كركم نمأت ةمأ يأف «دواد كيبن موقو ‹«یسوم كْيفَص

 تمركأ اغإ ينل :هيلإ هللا ىح وأف ؟ةنيدملا هذه دعب كيلع ئرتحت ةنيدم يأو

 .يتعاط ةبقاع يأ (۱)

 .يّسلا يأ (۲)
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 قالخألام راكمو لقعلا باتك

 نإ «نيصاعلا لزانم مهلزنأل ينوصع ولو «يتعاطب دوادو ىسومو میهاربإ

 «هيف تنأ يذلا نرقلا ناک یتح یتیصعع نوفختسي اوناک كلبق نورقلا

 نوطب ينو «رجشلا لالظ تحتو «لابحلا سوؤر قوف يتيصعم اورهظأف
 ترمأو «ديدح نم اقبط تناكف ءامسلا ترمأ كلذ تيأر املف ءةيدوألا

 نإف ؛تبنث ضرأ الو رطح ءا الف «ساحن نم ةحفَص تناكف ضرألا

 اودصح نإف ؛رصارصلاو بدانحلاو دارحلا هيلع تطاس ءامسلا ترطمأ

 الف نودي مغ هتکرب تعزن «مهتویب هوعدوأف كلذ لالح يف ایش هنم

 .مه بيجتسأ

 اذا :لاق هنآ لاک هلا ین نع رک :لاق ‹ ضايع نب ىليضقلا نع - ۷

 فورعملاب رمألا تكرت اذإو «مالسإلا ةبيه اهنم تعز ايتدلا يتمأ تمظعأ
f ° ©0 ۰ 

 نبا نأ يتغلبو :قحسإ وبأ لاق . «يحولا ةكرب تمرح وكنملا نع يهنلاو

 .ايندلا :لدب .مهردلاو رانيدلا :ايندلا يبأ نبا ةياور :يوانملا لاق (۱)

 رمألا باتك يف ايندلا يأ نبا هاور ۲ ءايحإلا جيرضت ين يقارعلا ظفاحلا لاق (۲)

 يف يذمرتلا ميكحلا اورو :يديبزلا لاق .ضايع نب ليضفلا ثيدح نم الضعم فورعملاب
 ديبع نب يرتخبلا هيف ٠۲۴/١: يوادملا يف يرامغلا لاق .ةريره يأ نع ۲۷١/۴ رداونلا

 :مالسإلا ةبيه اهنم هللا عزن .فيعض :ينابلألا لاقو .لاقم هيف لكو تملا نب دمحمو فضيعض
 هتبسف هبلقب تذحأ ايندلا مظع نسف ؛ةيدوبع هلل سفنلا ميلست مالسإلا طرش نم نأل

 اذإو ءاهذبيف هنسفن كلم الف هايند دبع هنأل هلل سفنلا لذب ىلع ردقي ملف اهدبع راصف

 الو :رايتحالا يق لاق .هللا باه نمل يه امنإ ةبيملا نأل ؛ءاهبلاو ةبيملا تبهذ نطابلا دسف

 يهنلاو فورعملاب رمألا تكرت اذإو .ادبأ دحاو بلق يف قحلا ميظعتو ايندلا ميظعت عمت ٠
 نآرقلا مهف ينعي :يحولا ةكرب تمرح ..ةبقاعلا ةمالس نظ ةباغو ةردقلا عم :وكنحلا نع

 ك
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 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب ومألا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا بانك

 فورعملاب رمألاف :ليق .هلل حصنلا :لاق ؟لضفأ لامعألا يأ :لمُس كرابملا

 .ىهني الو رمأي ال نأ حصن اذإ هدهح :لاق ؟ركنملا نع يهنلاو

 لاق :لاق «نايفس تعم :لاق «طابسأ نب فسوي نع -۸

 هلل هيف ملكتي نأ هيلع بجي يذلا لحدملا لحديل لحرلا نإ :هلظ ةفيذح

 هب تثدحف :فسوی لاق .ادبأ ناک ام لإ هبلق دوعی الف ملكتي الف

 تعم تنأ :لاق مث «ىكبف نوراه دنع نم مدق نيح يرازفلا قاحسإ ابا

 .؟نایفس نم اذه

 نأ ةيرق لهأ ىلإ نيكلم كلك هللا ثعب :لاق «نازه يبأ نع -۹

 اهدحأ دمعف «دجنسم يف يلصي امئاق الجر اهيف ادجوف «اهيف نم اَّهاَرَمَد

 «هدجسم يف يلصي انالف كدبع اهيف اندجو انإ !بر اي :لاقف كك هللا ىلإ

 .طق يف ههجو رغم ام هنإف ؛اهعم هاّرمدو اهاَرمَد :كک هللا لاقف

 :لاقف «ةيرقب فسخ نأ رمأ اكلم نأ ينغلب :لاق ءرعسم نع ٠-

 ههجو رعمتي ۾ هنإف ؛ًأدْباف هب نأ هيلإ هلل ىحوأف «دباعلا نالف اهيف !بر اي

 .طق ةعاس يف

 ی

 باهذ قحلا نالذح ينو «نيدلا ةوفجو قحلا نالذح يهنلاو رمألا كرت يف نأل كلذو

 نأ هتك رب نامرحو «هتكر ب مرحيف بلقلا بجحيف رونلا دقف نيدلا ءافح يقو ءةريصبلا

 مهرصبأو ةيبرعلا مولعلاب سانلا ملعأ نم وهو «هتوالح قوذي الو هرارسأ مهفي الف هأرقي ١

 A/1. ضيفلا .هلاثمأو هدیعو و هدعو ع راوقو هرجاوز نع يمع دقو «هريسفتب

 .هلل ًابضغ ههحو ريْغت ام يأ (۱)
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 ركنملا نع يهنلاو فورعما رمألا ةناسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك
E DES EOS DE DIE 5 E OE 3 OES ORES ORES ED ORS 0 SEO 

 عشوي ىلإ بک هللا ىحوا :لاق «يناعنصلا ورمع نب ميهاربإ نع ۷١-

 نم افلأ نيتسو «مهرايخ نم افلأ نيعبرأ كموق نم كلهم ينا نون نبا

 م مهنإ :لاق ؟رايحألا لاب ام ءرارشألا ءالؤه !بر اي :لاق .مهرارش

 .مهنوبراشیو مهنولکاؤی اوناکو «يبضغل اوبضغي

 «ةئيطخلا دواد باصأ ام :لاق «هبنم نب بهو نع -۲

 .ليئارسإ ينب اَهَراع تمزلأو «كل اهترفغ دق :لاق .يل رفغا !بر اي :لاق
 ةتيطخلا لمعأ ءادحأ ٌملظت ال لدعلا مكحلا تنأو !؟بر ای :فیک :لاق

 يلع تأرتحاامل كنإ !دواد اي :هللا ىحوأف !؟يريغ اهراع مزلثو

 .ريكّلاب كيلع اولجعُي م «ةيصعملاب

 ينب ءايبنأ نم يبن ىلإ هللا ىحوأ :لاق «رانيد نب كلام نع ۳

 معاطم اومَعطي الو ‹يئادعأ لحادم اولحدي ال :كموقل لق« «ليئارسإ

 .يئادعأ مه امك يئادعأ اونوکیف «يئادعأ بکارم اوبکر ي الو ءيئادعأ

 دَمألا مهيلع لاط ال ليئارسإ ينب نإ :لاق هل دوعسم نبا نع ٤-

 «مهبولق ةرهتساف مهسفتأ لبق نم اباتک اوعرتاف هبولق تس

 نمف ءاذه انباتك ىلإ سانلا اوعْذَت ىتح اولاعت :اولاقف «مهتتسلأ ُةتلحتساف

 نلف مکعبات نإف ؛انالف اورظنا :اولاقف .هانلتق انفلاخ نمو «هانکر ت انعبات

 ذحأف هلزام لحدف هيلإ اوثعبف .هولتقاف مكفلاخ نإو دحأ مكنع فلحتي

 هيلع اوؤرقف مهاتأف «هبايث تحت ُهَدَلقت م نر ي هلعجف هللا بتک نم اباتک
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 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا تد قالخألا مراكمو لضعا باتك

OR RTOS OE TS E E 
 9و ا

 اذهب نمؤأ ال يل امو :لاقف ؟باتكلا اذه ىف ا نمو :اولاقف «مهباتک

 ىقح اريسي الإ ثبلي ملف هلزام ىلإ عحرف -هردص ىلإ راشأو- باتكلا
 كلذ ىف باتكلا كلذ اودحوف هوشبتف هناوخإ نم ناوحإ ءاجف .تام
 تقرفتف بط درعسم نبا لاق .باتكلا اذه يف هناعإ ناك :اولاقف «نرقلا
 نبا لاق .درقلا يذ باحصأ ةقرف مهادهأف ءةقرف نيم ىلع راع

 نأ ريغ هيف عیطتسي ال ارکنم یری نأ مکنم شاع نم كشوي :#4 دوعسم

 .هراک هل هنا هبلق نم هللا ملعی

 ىسننو ٌربلاب سانلا رمان نأ هللاب ذوعن :لاق «ملسأ نب دیز نع ٥-

 .[««ةرغب] 4 مكس نَوَسنَتَو ربلاب ساتل نورماتأ *) : :التو ءانسفنأ

 ناطلسلا مآ :هلظ سابع نبال تلق :لاق «يبج نب دیعس نع -

 من :لاق .الف كلتقي نأ تفح نإ :لاق ؟ركنملا نع هاهنأو فورعل اب

 تنک نإ :لاقو .كلذ لم يل لاقف «تدع مث «كلذ لتم يل لاقف « تدع

 .هنیبو كنيب اميفف العاف دبال

 ناک نم» :لوقي ك هللا لوسر تعم :لاق هلط رذ يبأ نع ۷

 نوكيف دوعي ىتح هقنع نم مالسإلا ةقبر هللا عزن ءةّلذُي نأ دارأف ناطلس هيلع

 مما نا :حالف ىلع اواي ل 6 ا نو سر ار هزم ن

 . نسا سانلا ملعنو ءركنملا نع ىهننو «فورعم اب

 .تاقت هلاحر ةيقبو «مسي مل وار هيفو ۱10/٥ دمها هاور ٥ عمحما يف يمثيملا لاق )١(

 س
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 را ن يهنلاو فورعملاب رمألا لاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 نب ناورم عم ةالصلا تدهش :لاق «باهش نب قراط نع -۸

 هادانف «هيلع بطخي ماق مث يب هللا لوسر ربنم جرحأف «ديع موي يف مكحلا

 ٌبأرشاو تّصْلأف ناورم هيلع لبقأف .!ناورم اي !ناورم اي :موقلا نم لحر

 كي ملو هربنم تحرحأ ءب هللا لوسر هنس تفلاح :لاقف «هيلإ رانلا

 :موقلا نم لحر لاقف ءةالصلا دعب ةبطخلا اغنإو ةبطخلا تمّدَقو جري

 نم» :لوقي ب هللا لوسر تعم «هيلع ام اذه هديب يسفن يذلاو ىضق

 وبا اذه :اولاقف ؟ملكتملا اذه نم :تلقف .«هبلقب هرکنیلف ارکنم یار

 ؟هللا لا لوسر اي نئاکل كلذ نإو “لا .؛ا۲مکۋاسن تفطو مکؤارما ترک

 نورمأت ال» :لاق ؟هللا لوسر اي وه امف :اولاق .«كلذ نم دشأو «معن» :لاق

 :لاق !؟هللا لوسر اي نئاکل كلذ نإو :اولاق (ركنم نع نوهت الو فورعم

 نوفرعت ال» :لاق !؟ هللا لوسر اي وهامو :اولاق .«كلذ نم رثكأو «معن»

 نم رثكأو «معن» :لاق ؟نئاکل كلذ نإو :اولاق .«ركنملا نورکنت الو ‹فورعما

 "«افورعم مكيف ركنملا نوکیو ءاركنم مكيف فورعملا نوكي» :لاق .«كلذ

 يت
 ننسلا يف يمرادلا هنم ريحخألا رطشلا جرحخأو ۱۸/١ بعشلا يف يقهيبلا هجرحأ امك

 . ٤۹٠/۲ ةنسلا يف مصاع يبأ نبا طقف هنم لوألا رطشلاو . ١

 .لوقيس ام اوعمسيلو هوفرعيل هيلإ مهقنع اوّدَم يأ )١(
 ٠١ مقرب مدقتو ۲۹۲/١ دنسملا يف يسلايطلا دواد وبأ هحرحأ (۲)

يف يمثيملا لاق .ةريره يبأ نع يورم هنكلو «دوعسم نبا قيرط نم هحرح نم دجأ م (۳)
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 ركنملا نع يفذلاو تورعملاب رمألا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعنا بك

SESE SEG OCN GEO ESOET GÎ 

<A‘ديب دیبز يدح یأر :لاق «ديبز نب نمحرلا دبع نب ثعشأ نع  
 £ ع ۰. £ و

 تیار :لاقو .هرسک تح ضرالا هب. برضف هدحاف افد ىحلا نم ةيراح

 .اهقشف اهذحأف «بصق نم ةرامز هعم امالغ ىأر ادیبز يدحج

 لارا ب رابحأ نم ربح انیب لاق «رانید نب كلام نع -

 يب اي الهم :لاقف «ءاسنلا زما هينب ضعب یر ذإ هریرس یلع یک

 ل هللا نم ةبوقعلا هنأ نأ نم عرسأب ناك امف «""ريذعّتلا ةئيهك
 اذکه :هل لیقو .هتأرما تطقسأو «هعاخت عطقناو «هريرس نع عرصف

 .ادبا ريخ كسنح نم نوڪي الف بهذا !ل تبضغ

 ىلع انلخد :لاق «دارم نم لحر نع يركبلا ةمالس نبا نع -۲

 هللاو ءاقيرط هل قبب م هللا قحب نمؤملا مايق نإ !دارم احأ اي :لاقف «ينرقلا سيوأ

 نم كلذ ىلع نودجيو «ءادعأ اًتوذحتف «ركنملا نع ىهننو فورعملاب رمأنل انإ

 .قحب هلل موقأ نأ نم كلذ ينعنمب ال هللاو «مئاظعلاب ينوّمَر ىقح ءاناوعأ قاسفلا
f 

 يأ دانسإ يقو ۱۲۹/۹ طسوألا يت يناربطلاو ٠۰٤/۱۱ یلعی وبا هاور :۲۸۱/۷ عمجما

 «هفرعأ ملو ملسم نب ريرج يناربطلا دانسإ يو «كورتم وهو ةديبع نب ىسوم ىلعي
 ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق .هفرعأ مل ىح نب مامه يناربطلا خيش هنع يوارلاو
 رمع نعو .۳۱ :مقرب مدقت ةمامأ يأ نعو .فيعض دنسب ىلعي وبأ هاور ۳
 ليسارملا يوري ديبع نب رمع هدانسإ يق :لاقو ۷ تاقثلا يف نابح نبا هجرحأ
 سيلو ۸٠١/۲ دهزلا يف كرابملا نبا هاور السرم ىسيع يبأ نب ىسوم نعو .عيطاقملاو
 .مكبابش :ةياور ينو .مكنايتف قسف اذإ :مهدنع لب مكؤ ارمأ ترثك اذإ :مهدنع

 .ملاعلا :ربحلا )١(

 كح ريغب هاهني يأ «ريصقتلا :ريذعتلا (۲)

 - 9۹ ۔



 ركنعلا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةلاسر قالخألا | مراكمو لقعلا باتک

 .كنم لبقي نم رم :لاق !؟ركنملا نع ىهنأو فورعملاب

 يق زيزعلا دبع نب هللا دبعل اولاق :لاق «ةنييع نب نايفس نع ٤-

 ةر ا ر ر ی ا ورا رمألا

 :لاق ارز رو تجر دق موق یف لان یف اوریص یتح

 :رکب وب لاق .«نورکنت ام نورکنتو «نوفرعت ام نوفرعت) :لاق ؟انب فیکف

 هللا ليبس يف لاتقلا موق كرت ام» :لوقي سلحا كلذ ىف كي هللا لوسر تعم

 امو «باقعب هلل ٌمُهَمَع الإ مهرهظأ نيب ركنا موق رق الو ءّلذب هللا مهبرض الإ

 ام ريغ ىلع ةيآلا هذه ولتت نأ الإ هدنع نم باقعب هلا مكّمعي نأ نيبو مكنيب

 َنيِذَّلآ اهات ۾ :هرکنم نع يهن الو فورعمإ رمأ روغ ىلع هيلع ك هلا اهزن

 . هس 4ده اذا َلَض نئ مڪ رضي ال کشم ل ع اوما

 .تطلتخا يأ (۱)

 دروأو . .هفعضو فنصملا قيرط ريغ نم «زاكلا ين يدنملا هلاق «نتفلا يق خيشلا وبأ هحرحأ (۲)

 ةبيتع نب مكحلا هنعو يميتلا هللا دبع نب دمحم :لاقو ٦/ ٠ نازيملا ين يذلا هنم افرط

 طس وألا يف يناربطلا هجرخأ ثيدحلا :تلق ٥/.. ناسللا ىف ظفاحلا هقفاوو .فرعي ال

 يذلا- هللا دبع نب مكحلا قيرط نم رمع نع نكلو ۱۳۸/٤ ةيلحلا يف ميعن وبأو ۲۲/۹

 يف يناربطلا هاور :۲۸۳/۷ عمحما يق يمثيملا لاق -هقيرط نم ثيدحلا فنصملا ىور

 نسحلاو بعك نب دمحم ثيدح نم بيرغ :ميعن وبأ لاقو .مهفرعأ مل نم هيفو طسوألا

 لاقو كرابملا نبا هكرت دقف :هللا دبع نب مكحلا امأ .اذه ريغ اهجو هل تملعام حيرشو
 ك
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 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا هل لاسر قالخألا مراكمو لقحلا باتك

o2 م مهريخ نامز سانلا ىلع يتأي :لاق 4 يردخلا ديعس يأ نع ٦ 

 .ركنملا نع ىهني الو فورعمل اب رمأي ال

 :لاق «نئادملا لهأ نم خيش نع يلوعملا فيرط نب تلصلا نع -۷
 «فورعم اب نورمأت «مكرمأ نم ةنيب ىلع مويلا متنأ» :ب هللا لوسر لاق
 ةركس :ناتركسلا مكيف رهظت م هللا ليبس يف نودهاجتو ءركنملا نع نّؤهنتو

 ؛ايندلا بح مكيف وشفي كلذ ريغ ىلإ نوُلوَحُمَسو «لهجلا ةركسو «شيعلا
 يف اودهاجت ملو ءركنملا نع اوهنت ملو .فورعمل اب اورمأت م «كلذك متنك اذإف

 نيلوألا نیقباسلاک ةينالعلاو رسا يف باتكلاب ذئموي نیمئاقا نإ لَا هللا لیبس

 ”«راصنألاو نيرجاهملا نم

 راح هل ناک :ةاروتلا ف تأرق :لاق «رانيد نب كلام نع -۸

 .هکیرش وهف ههني ملف يصاعم اب لمعي

 ينب ءايبنأ نم يب ىلإ كلك هللا ىحوأ :لاق «رانيد نب كلام نع -۹

 معاطم اومَعطَي الو «يئادعأ لخادم اولخدي ال :كموقل لق نأ «ليئارسإ
 اون وكيف «يئادعأ بارم اوبك ري الو «يئادعا سبالم اوسبلي الو «يئادعُا

 .يئادعأ مه امك يئادعأ

 ى
 ررحيلف «ةبيتع نب مكحلا :اولاق ‹ظفاحلاو يبهذلا نأ لكشملاو «ءيشب سيل :ينيدملا نبا
 .ملعأ هللاو

 .۲۹ مقرب هجیرخت مدقت (۱)
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 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا بانك

 مرم نب ىسيع لإ ك هللا ىحوأ :لاق «رانید نب كلام نع ٠-

 ينم يحساف الإو «سانلا ظعف تظعتا نإف ؛كسفن ظع !ىسيع اي :اا

 ذحخآ نم نكف «فورعملاب رمأي نمم تنك اذإ :لاق «نسحلا نع ٩۱-

 كرنا نم ْنكف «ءركنملا نع ىهني نمم تنك اذإو «تكله الإو هب سانلا

 .تكله الإو هل سانلا

 ردا لام کیسا کیل ةا بضغلا ديدشب تت لا

 .مکينارهظ نيب ةيئالع

 نمز یف اًقيرَع تنک :لاق «يرلا لهأ نم خيش نع رمش نع 4

 هللاو امأ :لاق .ال :انلق ؟مكترمأ ام ملعف :لاق مت «رمأب انرمأف «هإظ يلع

 .مكباقر نوّْيلف یراصنلاو دوهبلا مكيلع ّنَملسيل

 ينأي ال» :لوقي ل هللا لوسر تعم :لاق «هيبأ نع يولبلا نع 4£

 .هنم رش هدعب يذلا الإ نامزلا سانلا ىلع

 لاق :ظفاحلا لاق «يلع هدلو مساو ٠۲١/١ ةباصإلا يف ظفاحلا هركذ مهح هما يولبلا )١(
 هما نمیف هباتک يف هرا ملو «لاق اذک «ةليضف هلو ناقربزلا هما نميف هتركذ :هدنم نبا

 ي مصاع يبا نبا هجرحخأ ثيدحلاو «يلع هدلو ةمجرت ىلع فقأ ملو :تلق .ناقربزلا

 ثيدحلاو .هدعب يذلا نم ريخ وهو الإ نامز سانلاب رمي ال :ظفلب ۷٦/١ ينانلاو داحآلا

 ٠٠١۹۱/۰۱. يراخبلا هجرحخأ سنا ةياور نم حيحص

 - 0۹۹ ۔



 الس لك ىلع حبصُي» :لاق ئ يبلا نع هه رذ يأ نع ٥-
 نع ُةْيهنو «ةقدص فورعملاب ةرمأو «ةقدص يقل نم ىلع لع همین ‹ةقدص مدآ نبا
 :اولاق .«ةقدص هلهأ ةعضُبو «ةقدص قيرطلا نع ىذألا هتطامإو «ةقدص ركنملا

 يف اهعضو ول تيأرأ» :لاق !؟ةقدص هل نوكتو ةوهش يتأي !هللا لوسر اي

 .(«ىحضلا نم ناتعکر هلک كلذ نم ئزجیو» :لاق .(!؟مےأی ناک ءاهقح ریغ

 سانلا ىلع يقأي» :لاق ل هللا لوسر نع هبط سابع نبا نع -

 :لاق ؟كلذ مم :ليق .«ءاملا يف حلما بوذي امک نمؤملا بلق هيف بودي نامز

 7 «ةريغُي عيطتسي ال ركنملا نم ىري ام»

 ىلإ موقأ الأ :لاقف هه سابع نبا لحجر ىتأ :لاق «سواط نع -۷
 ينرمأ نإ تيأرفأ :لاق .ةنشف هل رک ال :لاق ؟هاهنأو هرمآف ناطلسلا اذه

 .الحر ذعنيح كف «ديرت يذلا كاذ :لاق كلك هللا ةيصعع

 رفعحج لاق- يربنعلا ةزنع نب ةمادق تيتأ :لاق «نسحلا نع -۸

 اسادرم هدنع تقفاوف -ةزنع نب ةمادق نب هللا دبع نب راوس دح وهو

 سادرم ملكتف :لاق «دوسألا نب ةيطعو قرزألا نب عفانو لالب ابا

 .مظعو لصفم لک .يه :یمالس .بدنلا ديكأتل انهو ةغللا يف بوحولا ديفت :ىلع )١(

 .ظفللا ف ريسي فالتحا عم ٤۹۸/١ ملسم هجرحأ «حيحص ثيدح (۲)
 o. مقرب هجیرخت مدقت )۳(

 .ًافصاو يأ )٤(

 - ۰ ۔_



 ركنا نج يهلاو فورعملاب رمألا ةباسر قالخألا ا مراکمو لک لقعلا باتک
SDR E DODDS DN OE A e EDS of]و  OS1  

 مث «سانلا ثدحأ ام ركذو «مهنم لاتف ناطلسلا ركذ مث -هنم علب

 ركذو «نسحأف هفصوف مالسإلا ركذف قرزألا نب عفان ملكت مث .تكس
 دوسألا نب ةيطع ملكت مث .سانلا ثدحأ ام ركذ مث مهنم لانف ناطلسلا

 ركذو قرزألا نب عفان غلب ام غلبي ملو «نسحأف هفصوف مالسإلا ركذف
 ةزاع نب ةمادق لاقف :لاق .سانلا ثدحأ ام ركذ مث مث «مهنم لانف ناطلسلا

 هنم فرع مويلا ذنم ٌمْمق يذلا لك يناوحإ :لاقف .يندناس :هلهأ ضعبل

 >l هيلع متتأ يذلا لثم انأو «نوركنت ام هنم ركنأو «نوفرعت ام لثم

 .ءيرب مكنم انأف حالسلا انيلع مترهش اذإف «حالسلا انيلع اورهشت

 نبا ىلإ ديبع نب ورمع بتك :لاق «يبضلا باوجلا يبأ نع -۹

 «ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو داهم ىلع ةو ضخ ةمربش

 راصنأ هلل نومئاقلاو ةلفان فورعملاب ورمع اي رمألا

 رارش ورمع اي مه نومئاللاو رذع مههازجع هل نوكراتلاو

 رارضإ لتقلا نإ خا ىلع هرهشی ر ا یاد ماا

 نم ضرعتي» :لاق !؟هسفن لذي فيك و !هللا لزا اي :ليق .(هسفن لذي

 .(قيطي ال ال ءالبلا

 ٠٣. مقرب هجیرخت مدقت (۱)

 ۔_ ١ -



 قالخألا لا مراکمو لقعلا بات
O SOر ر ا هر حت  

 ركنملا نع يهنلاو ف رعملاج رمألا ةلاسر

 یز یم ی رسنا تلک یا د ا

 لعفاف تردق نإ :لاق ؟هاهنأ ُملظي اناطلس وأ احلسُم وأ ايطرش تيأر

 نأ ىلع تردق نإ :لاق «ةبقاعلا فاحأ نكلو [....] مالكلاامأ :تلق

 ارض نيملسملا نم دحأ ىلع لحد نأ ريغ نم ٌملكتف كسفن نع عفدت

 «فوخلا كفرعي نمو كناريحو كلهأ ىلع لدو مْلكتت نأ كرما الو

 هيلع لحدتف هيدي لمع نم الإ هل تسيل نم كناريج نم نوكي.نأ ىسعو

 يقل « نيملسملل ةعفنم نوكي ال كمالك لعلو «هلايع يضف فوخلا

 .هيلع ٌمدقُت ام كب عنصيف كقنُع يف عضوئف كديب يقلل مث ةملك

 نع ضايع نب ليضف تلأس :لاق ‹ قاحسإ نب ضيفلا نع - ۲

 عرض ءاکب نامز اذه مالک نامز اذه سيل :لاق .؟يهنلاو رمألا
 - هذه يا كلحر ين تقثوأ ول لب دمحم ةمأ عيمحل ءاعدو ةناكتساو

 د تیلتبا ولو «ربصت مو تعزح -ةبكرلا لفسأ یا راشأو

 ٤ .ةدشلا نم !ورفكف موق يلتبا

 . .ريصيا الف ىلتي نأ فاحأ اغإ ء[...] نإ یھنأ ال انآ :لاق «نایفس نع - ۳

 بارث وبأ رايس ظعو :لاق «يلصوملا قاحسإ نب دمحم نع ٤-

 تملكف ةصلاخ ىلإ ثعب جحلا تقو ناك املف «سبحف ةنيدملاب ناك اريمأ

 ءيجي نأ لبق ضايع نب ليضفلا اهالك ناربخلا غلبف «جرحف يلاولا هل

 هيه :لاق «بيرق.نم آر الف ليضفلا لإ واح ةكم نت الف هراس

-*- 



 را ر ااو فورما رمألا تسد قالغا مراكمو فعلا بانک

 حفشتسا نيح اكا فسوي يقل ام كغلب امأ «جحلا كتاف ول كيلع امو

 «ليضفلا دنع ثيدحلا باحصأو :لاق .بلقنا مث رايس حاصف :لاق .هريغب

 ا ا ر م ميش اعا لیا لق مرام تطحن واجن

 تا د وكس اهنا :لاق ظ د دوعسم نب هللا دبع نع - ٠

 لا مَع نأ ريغ ہل عیطتسی ال ارکنم یر اذإ ئرما بسحیف تانهو

 راک هل هنأ

 -هرق نبا قفعي- ةيواعم دنع ايش اوركذ :لاق «نسحلا نع ~7

 لکت ال كلام :اولاقف تكاس سليق نب فنحألاو «هيف اوملكتف

 .تقدص نإ مکاشحخاو «تبذک نإ هللا ىشحأ :لاق !؟رحب ابا اي

 مكانقدص نإ :لاقف «جاجحلا نع ةيواعم كلملا دبع لأسف «ةرق نب ةيواعم

 دبع هل لاقف «جاجحلا هيلإ رظنف .كبك هللا اًتيشَح مكانبذك نإو «انومّتلتق

 .هسأب نم ركذي ناكو ءدنسلا ىلإ هافتف هل رضَرعَت ال :كلملا

 دعق مث "لاّمْعلا أي هل رمع نبا ناک :لاق «دمحم نع-۸

 يب ام نأ اوري نأ تملكت نإ هركأ :لاق !مُهَتيتأ ول :تلقف :لاق .مهنع

 .مآ نا تبهر تكس نو «يب يذلا ريغ

 .ماظع روفأو دئادش يأ )(۱)

 .راصمألا ىلع ةفيلخلا مهلمعتسا نيذلا لامعلا يأ (۲)

 ۳ ۔



 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب اب رمألا ةلاسر قالخألا مراکمو لقعلا ب باتک

 ف اور هفكگ نأ الإ اوعيطتست م نف «مکتنسلأبف اوعيطتست م نإف
 .اورهفکاف مههوجو

 :-ةبحص هل تناك و- يبأل تلق :لاق «طيبن نب ةملس نع ٠-

 .رانلا ينلخدي ادهشم دهشأ نأ ىشحأ ينإ :لاق ؟ناطلسلا اذه تيشغ ول

 ىتح هاحأ ظعي ال ءرملل نأ ول :لاق ءزيزعلا دبع نب رمع نع ١-

 سالا لكاوتل نذِإ «هبر ةدابع نم هل قلخ يذلا لمكيُو «هسفن َرمأ مكخي

 نوظعاولا لقو ءركنملا نع يهنلاو فورعلاب رمألا عف رد نذإو رحل

 ةيصعم رضح نم» :لاق ب هللا لوسر نع طظ ةريره يأ نع ١-
 “"ءاهرضح هنأکف اهّبَحأف اهنع باغ نمو «ءاهنع باغ هنأکف اههرکف

 مکاتآ :لاقف هلظ ةفيذح انيلع جرحي :لاق «حيرش يبأ نع - ۳

 :لاق .نذإ هللاو انكله :انلق .نامثع كله :لاق ؟كاذ امو :انلق ؟ربخلا

 نس يذل الو «هبيش ةبيش يذل فرعي ۾ اذإ نوكه اغإ ءاوکلھگ م مکنإ

 .هيف ةقالط ال ضبقنم هجوب مهوقلا يأ )١(
 نمم وهو ناميلس يبأ نب ىح هدانسإ يف :لاقو ۲٠١/۷ لماكلا يق يدع نبا هجرحأ (۲)

 هب درفت :لاقو ۲۹۹/۷ یربکلا يف يقهيبلاو .ظوفحم ريغ اهضعب ناك إو هثيداحأ بثكت

 .ملعأ هللاو يوقلاب سیلو ناميلس نب ىج

£ 



 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةلاسر قالخألا مراكمو لفعلا باتك

 نورمأت ال «لحَح بياع مکناک تالا ىلع نوشمت مرصو هس

 .ركنملا نع نوهنت الو فورعملاب

 رمالاب كرمال ينا :بلض ءادردلا وبا لاق :لاق «لئاو يأ نع ٤-

 .هيف َرَجوُأ ها جر ناو ین امو

 هبلعي ال اباذع بذع كرا ا الو :راتل لأ هدان ذإ ءىحرل ي رامخإ

 .هب لمعأو ركنملا نع ىهنأو «هب لمعأ الو فورعم اب رمآ تنك ىنإ :لاق !؟دحأ

 8 8 #8 4 # 

 ركنملا نع يهنلاو فورعم اب رمألا ةلاسر رخآ

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا متاخ دمحم انيبن ىلع هتاولصو

 .بيقاعيلا.تانإ :لجحلا )١(
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 فيبضلا ىرق ةلاسر قااخأل مراكمو لقعلا باتك

 ناک نم» : هللا لوسر لاق :لاق هل يعارخلا حيرش يأ نع ١-

 . فيض مركيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي

 نمؤي ناك ْنَم» :لاق يي هللا لوسر نأ ؛ه يعكلا حيرش يبأ نع -۲

 «ايأ ةثالث ةفايضلاو ءةليلو موي فيضلا ةزئاج «هفيض مركيلف رحآلا مويلاو هللاب
 ۳ رخل يج ادع یوا ناه لع الو اقص وین كلف دم ناک ام

E EDN 

 "هیرقي ءيش هدنع سیلو هدنع ميقي» :لاق ؟همنۇي فیکو

 هللاب نمؤي ناك نم» :ب هللا لوسر لاق :لاق هل ةريره يبأ نع ٤-

 2 (هفيض مرکیلف رخالا مويلاو

 فيض نم لوا ناك» :لاق ةي هللا لوسر نع هه ةريره يأ نع -
 ٠ ا ميها 0 فيضلا

 )١( يراخبلا هجرحخأ «حيحص ثيدح  ۲۲٠۰/۰ملسمو ١/1۹.

 ليطي يأ :هدنع يوثي . ٠١١۲/۳ ملسمو ۲۲۲۰/۰ يراخبلا هجرحأ «حيحص ثيدح (۲)

 .هدنع ماقملا

 . ۱۳۵۳/۳ ملسم هحرخآ «حیحص ثیدح (۳)
 )٤( ملسمو ۰/۰ يراخبلا هحرحخأ «حيحص ثيدح 1۸/۱.

 )٠( بعشلا يق يقهيبلا هحرحأ «حيحص ثيدح ٩۷/۷ يمليدلاو ١/ ۲۸ركاسع نباو 14/۲
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 فيضلا ىرق ةلاسر قالخألا مراكصمو لقعلا بانك

 فاَّضأ نم لوأ ميهاربإ ناك :لاق «بيسملا نب ديعس نع ٦-

 .فيضلا

 «ةمركع نع هيبأ نع يروثلا نايفس انثدح ةماسأ يبأ نع -۷

 .باوبأ ةعبرأ هرصقل ناك و «نافيضلا ابأ یکی اتکا ميهاربإ ناك :لاق

 ءةمرکع نع هيأ نع نایفس نع الاخ نب یلعم يندازف :ةماسأ وبأ لاق

 .-دحأ ي عی هت وفي الیکل :لاق

 :لاق [۲ ؛:تايراذلا] 4 @ ںیڑرکملآ میھربا فیض :دهاحب نع -۸

 .هسفنب مهمدخ «مهایإ هتمدخ

 نأ دارأ اذإ ا © نمحرلا ليلخ ميهاربإ ناک :لاق ءءاطع نع -۹

 .هعم یٌدغتي نم سمي نیلیم وأ اليم جرح «یدغتی

 هِيَ لع نورو : :هلوق ين كلف كلام نب سنأ نع ١١

 سزا راصنالا نم لحر ييرلرت اا ٠رس 4اض خوب ناک زو

 ام «قحلاب ادمحم ثعب يذلاو ا لوسرل فيض اذه :لاق

 ‹فيضلل وأ كل وأ يل صرقلا كلذف ‹ٌصرق الإ انانع ىسمأ

 مداخلا يِرُمأو «هيبرق مث نمّسب هیمدآو «صرقلا اذه يدرلا :لاق «مداخلل

 امهنأ فيضلا ىأر قح وهو يه ظّملَت تلعحو «جارسلا ئفطي

 :لاقف لي هللا لوسر فرصناف لب هللا لوسر عم ىلصف حبصأو «نالكأي

- ١ 



 فنضلا ىئرق ةئاسر قالخألا مراكمو لقعلا بانك

8 O 

 بحاص انأ :لاق «تكاس لحرلاو «تارم ثالث ؟«فيضلا بحاص ْنْيَأ»

 كمداخل تلق نيح كحض كك ىلاعت هللا نأ ليربج ينثح» :لاق .فيضلا

 :هلوق ىلإ 4 ّمهِسُضنَأ لع نوُرثرُيَو $ تلزنو «جارّسلا ىفأ
 2 ١[ :رشحلا] (@ ںرځلفنلا مھ كوا

 اًمئاص مايأ ةثالث ربع نيملسملا نم ًالحر نأ ؛لكوتملا يأ نع ١-

 راصنألا نم لحر هل َنطَف ىتح ءًامئاص حبصيو «هيلع رطفي [ام دجب] ال
 ةليللا ءيجأ ينإ :هلهأل لاقف «هنع ىلاعت هللا يضر سيق نب تباث هل لاقي

 «هحلصي هنأك جارسلا ىلإ مكضعب مقيلف مكماعط متعضو اذإف ؛فيضب

 ققح اولكأت الف «نولكأت مكنأك ماعطلا ىلإ مكيديأب اوبرضا مث «هتفطيلف
 املف «مُهنوق يهو ةزبخ كلذ مهماعط ناك اغنإو «اولعفف ءانفيض عبشي

 بج ذقن !تباث اي» :لاقف ل هللا لوسر ىلإ ادغ «سيق نب تباث حبصأ

 ىلع رور نوير » ةيآلا هيف تلزنأو (مکفيض نمو مكنم ةَحرابلا لك هللا

 . رسا 4 ةَصاَصَح مهب ناك ولو مهس

 «برغملا تيلص املف «ةارسلا ىلإ تحرح:لاق ءدهاحم نع ١-

 ملسمو ۱۳۸۲/۳ يراخبلا حيحص يف ةتباث ةصقلاو «سنأ نع هجرحخ نم دحأ م )١(

 ‹ظمللاو قوذتلا :ظملتلا .ظفللا يف ريسي فالتحا عم ةريره يبأ ثيدح نم ۳

 .لكألا دعب مفلا يق ىقبي ام ناسللاب ذحألا :ظملتلاو

 ثيدح نم دهاش هلو ددسم هاور ٠٠٠/٠١: فاحتإلا يف يريصوبلا لاق «لسرم ثيدح (۲)

 .هريغو ملسم هاور ةريره يبا
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 فيضلا ىرق ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 الإ ٌمَه يل سيل «مهيلإ تفتلأ ال تلعجو «ءاشعلا ىلإ يننوعدي اوؤاج

 قح لكأن مل فيض انب لرن اذإ انإف ؛اتَّملَت ال :اولاقو « ينولمتحاف «ةالصلا

 .لک ای تح وآ عبشی

 نب هللا دبع نأ هلظ د ةيواعم غلب :لاق ‹«سبلح نب سنوي نع -۳

 بتکف «هئاطعاو هلذب نم -دهجلاو ةّدشل | ففحلاو- ٌفَفَح هلحد رفعج

 بتكو «هيلع هبيعيو فّرسلا نع هاهنيو «هيف هبغريو «دصقلاب هرمأي هيلإ

 عونسقلا نم ٌفعأ هرقافم ىنغيف هحلصي ءرملا لامل

 عورشلا لهنلاك مايألا نم ۰ هرکس بئاون هب دس

 :ىلاعت هللا ههر رفعج نب هللا دبع هيلإ بتكف :لاق

 يرزجمو يران نيب يناتأ ام اذإ دلاح مَا اي ًرتعملا قراطلا يلَّس

 يركنُم نود مه فورعم لذبأو ٠ ىرقلا لوأ هنإ يهجو لذبأ
 يرتشي ضرعلا عّيض ام اذإ كوحأ يلام يضرع يرتشأ دقو

 يرتقم لام حراس لامو مرک دحام نايتإ ليللا ىلإ يدؤي ىسع امو

 رانید فلا نيعبرأب هل رمأو ‹هيلإ هب بتک امم هبط اظ ةيواعم بجعأف :لاق

 .هنید ىلع هل اًنوع

 :رفعج نب هللا دبعل رارض نب خامشلا لاق :لاق «رمحألا فلح نع - ٤
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 فيضلا ىرق ةلاسر ۰ قالخألا م | مراکمو لفعلا - باتک

 ىئ اذإ قراط ىوأم مُعنو قفلا معن رفعح ّنباايكنإ

 یهتشا ام اٹ یدحو اداز فداص یّرس يحلا قرط فيض برو

 ىّرقلا نم بنا ثيدحلا نإ

 هوهکافو هيل اومهنو بيرغلا اوثداح اذإ بارعألا ةنس نمو :فلخ لاق

 :ليق مث نمف «نامرح لاب نقيأ هنع اوضرعأ اذإو «ىّرقلاب نقيأ

 ىّرقلا نم بناح ثيدحلا نإ

 هللا دبع عم تحرح :لاق «رفعج نب هللا دبع لوم حيدُب نع ٥-

 ٠ اذإو :لاق «رعش نم ءابخ بناح ىلإ انلزاف «هرافسأ ضعب ي رفع نبا
 نحن اذإ ؛كلذك نحن انيبف :لاق «ةرذع ينب نم لحر ءابخلا بحاص

 ينوُعبأ !موق يأ :لاق مث ءانيلع فقو ىتح ةقان قوُسْي لبقأ دق يبارعأب

 مويلا انمقأو :لاق .مكنأش :لاقو ءاهتّبل يف ًاَحوف «ةرفشلا هانلوانف «ةَرفَش

 !موق يأ :لاقف «ىرحأ ةقان قوسي يرذعلا خيشلاب نحن اذإو يناثلا

 :لاقف :لاق «ىرتام محللا نم اندنع نإ انلقف :لاق «ةرفش ينوغبأ

 يِ ًاَحوف «ةرفشلا هانلوانف «ةرفش ينولوان «باغلا نولكأت يرْضحأ

 قوسي يرذعلاب نحن اذإف ؛ثلاثلا مويلا انيقبو ءاهب مكنأش :لاق مث ءاهنبل

 نإ :انلق :لاق «ةرفش ينوغبأ !موق يأ :لاقف انيلع فقو تح ىرحأ ةقان

 .دسفي مل وأ دسف ةليل تاب يذلا :باغلا )١(

 “۳ -۔



 فيضلا يرق ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 مكبسحأل ينإ «باغلا نولكأت ترضحبأ :لاقف «ىرت ام محللا نم انعم

 :لاق مث ءاهتبل يف أجوف ةرفشلا هانلوانف «ةرفشلا ينولوان امال اموق

 ' ؟كعم ام :هنزاخل رفعح نبا لاقف «ليحرلا ىف انذحأو :لاق ءاهب مکنأش

 .يرذعلا خيشلا ىلإ اهب بهذا :لاق .رانيد ةئامعبرأو «بايث ةَمرر :لاق

 نبا ةيده يذح !هذه اي :لاقف ءءابخلا يف ةيراح اذإف ؛اهب بهذف :لاق

 رفعح نبا ىلإ ءاجف :لاق .ارجأ ىّرَق ىلع لبقن ال موق انإ «تلاق .رفعحج

 «ةميخلا باب ىلع اهب مّراَف الإو «تَلبَق يه نإف ؛اهيلإ دع :لاقف «هربحأف

 اّاَرق ىلع لبقن ال موق انإف «كيف هلل كراب انع بهذا :تلاقف ءاهدواعف

 ىمرف :لاق «ىذأ هنم نيقلتل ءانهاه كآرف يخيش ءاج نئل هللاوف ءارحأ

 نحن اذإ ؛اليلق الإ انس امف انلحترا مث ءابخلا باب ىلع ةّرصلاو ةمزرلاب
 خيشلاب نحن اذإ ؛انم اند املف «ىرحأ هعضيو ةرم بارلا هعفري ءيشب

 انلعجف «اّردُم ىو م انيلإ كلذب ىمرف «ةمزرلاو ةرصلا هعمو يرذعلا
 انبلغ ام :لوقي رفعح نبا ناكف :لاق .تاهيهف «تفتلي له هافق ين رظنن

 .يرذعلا خيشلا الإ ءاخسلاب

 :لاق «ةنيدملا لهأ نم لحر نع يشرقلا دمحم نب ضايفلا نع ١-

 ىلع هلقث مَّدقت قيرطلا ضعبب ناك اذإ ىح اًجاح رفعج نب هللا دبع جرح

 . هتلحار نع لزاف «ةميخلا باب ىلع ةسلاح ةيبارعأ ىلإ ىهتناف «هل ةلحار

 هللا كوب يلإ :تلاقف «هيلإ تماق لزن دق ةأر املف «هباحصأ رظتني

 تقلأف «ةميخلا باب ىلإ لوحتف ءاهقطنم. بحجعأف :لاق «راربألا نكاسم
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 فيضلا ىرت ةلاسر ۰ قالخألا مراكمو لالا باتك

 ٍرسك يف اه ةّريَتَع ىلإ تماق مث ءاهيلع سلجف « مدا نم ةداسو هل

 «هباحصأ لبقأو سهي لعجف اوضع اهنم تمدق ىتح رعش امف «ةميحلا

 اوجرحخأو ءاومعطف «زتعلا نم اهدنع ينقب يذلاب مهتأف ءاولزن هوأر املف
 رئاس ةحاحا نم مكماعط ىلإ انب ام :رفعج نب هللا دبع لاقف مهرس

 له :لاقف «هتقفن يلي ناك يذلا هالوم اعد لحتري نأ دارأ امللف.مونبلا

 :لاق .رانید فل :لاق ؟يه مک و.:لاق .معن :لاق ؟ءيش انتقفن نم كعم

 ءاهيلإ هعفدف :لاق «ىقبي ام كسفنل سبتحاو «رانيد ةئامسمخ اهطعا

 هاو ينإ : :لوقت يهو اهملّكُ رفعج نب هللا دبع لز ملف «لبقت نأ ٌتَبأف

 ١ وه لحتراو اهعدوف «تلبق ىقح هللا دبع اهيلإ بلطف "يلعب لذع هركأ
 ام :هللا دبع لاقف «هل ًالبإ قوسي يبارعأ هلبقتسا نأ ثبلي ملف «هباحصأو

 ضعب قلطناف ءاًنقحُل مث هملع انل ملعف مكضعب قلطنا ولف «روذحلا الإ هارأ
 يبارعألا ةأرلا ترصبأ املف «هنم ابيرق لزن ىح اًركنتم اًعحار هباحصأ

 :يمأو تنأ يبأب لوقتو «ُهاًدغت هيلإ تماق ؛ًالبقم

 مشاه لآ نم ءرملا تلقف هيلع ةباهم تيأرام هموت

 مدان ريغ ئرما لعف اهذأف رثعأ ةيقب زنع ىلإ تمقف

 .دلج نم ي (۱)
 .يجوز مول ي (۲)
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 فيضلا ئىرق ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا بانك

 مهارد سه زاعلا محل يواست . نكتو يانغ اهنع ينضوعف

 مدآ فک هب تداح ام زنعلا نم ٠ تضوع ریناند نم نیئم سمخب

 لقعم هللاو رمعل سئب :لاقف «ةصقلا هيلع تصقو ريناندلا هل ترهظأف

 ينإ هللاو :تلاقف .راجحألا نم ىرأ اع كفورعم تعبأ «تنأ فايضألا

 تفخو «راعلا يناخت م !هذه اي :لاقف «لذعلا تفحخو كلذ تهرك دق

 نيعب اذهو :لاق «قيرطلا ىلإ هل تراشأف ؟بكارلا ذحأ فيك «كلذَع

 عنصت :تلاق «يسرف يل يحرسأ :لاقف « هللا دبع هلسرأ يذلا لحرلا

 :تلاق .مهتبراح ًالإو قورعم ىلإ اوملس نإف ؛موقلا قحلأ :لاق ؟اذام

 ىلإ تنكر :لاقو ءاًبرض اهيلع لبقأف «مهءوستف لعفت نأ هللا كدشنأ

 بحخاص لجرلا لعجف هر ذخأو هسرف بكرو :لاق .فورعملا قاحإ
 ولو مهّيتآل هللاو :لاقف .موقلا كردت كارأ ام :لوقيو هعم ريسي هللا دبع

 كلسر ىلع :لاق «يهتنم ريغ هنأ لحرلا ىأر املف ءاذكو اذك اوغلب

 رفعح نب هللا دبع ربحأف لحرلا مدقتف «كربح مهربحأو «موقلا ٌكردأ

 :لاق .موؤشملا نم ةرذَح تناك :هللا دبع لاقف .ةصقلا هيلع صقو

 عينص نسحب هربخأو «رفعح نبا هيلع درف «مهيلع ملسف «'"مهقهرو

 « ايف هلأسيو هملکي لزي ملف «همامتب كلذ تيأر ام هللاو :لاقف ءةأرملا

 «هدنع ام َرظننل :لاق «كلذ هللا دبع ىأر املف ءاهّدر الإ يبارعألا ىبأف

 .مهنم برتقا يأ (۱)
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 فيضلا ىرق ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 « ىّحَف,«هيدي نيب نم ماقف :لاق .هانيضمأ دق ءيش انيلإ عجري نأ بحن ام
 دبع هل لاقف «هّلبو هسوق جرحأو هسرف بکر ف ماق مث «نیتعکر یلصف
 .مكتبراحُم يف كنك يبر امهيف ترختسا :لاقف ؟ناتعكر لا ناتاه ام :هلا

 اوعجترت نأ اًدشر هيلع يل مزع :لاق ؟كلذ نم كل مزع ام ىلعف :لاق

 رمأف «لعفن :هّللا دبع هل لاقف لاق .انفورعم انل نوملستو مكراجحأ

 كدوزن لآ :هللا دبع هل لاقف ءافرصنم يبارعألا ىلوف «تضبقف ریناندلاب

 ؟يه امو :لاق .معن :لاق ؟ةجاح نم لهف «بيرق يحلا :لاق .اماعط

 ءافرصنم ىلوو يبارعألا كحضتساف «انب كلعف ءوسب اهربخت ةأرملا :لاق

 ثيدح هثدحف ةيواعم نب ديزي ىلع كلذ دعب رفعح نب هللا دبع مدقف

 اذه نم بجعأب تعم ام :ديزي لاقف «يبارعألا

 لحر لاح يف نوكأ نأ تْيَنمَت :لاق «دعس نب سيق نع -۷

 يف ةأرما اذإف ؛انه اه انلزن ول :انلقف «ءابخب نحن اذإف ماشلا نم انلبقأ «هتيأر

 موق :تلاق ؟ءالوه نم :لاقف «هل ب لحر ءاج نأ ثبلي ملف «ءابخلا

 .اهوٌرحناف مكنود :لاق مث « "اهیبوقرع برضف ةقانب ءاجف «كب اولزن
 «یرحأب ءاج دغلا نم ناك املف ءاهباّيطأ نم انبصأف اهانرحنف :لاق

 ةلزنم اهلجر ټ ةبادلا بوقرعو ‹«ناسنإلا بقع قوف رتوملا ظيلغلا بصعلا :بوقزعلا (۲)

 .اهدي يف ةبكرلا

 - ۷ -۔



4 

 لقعلا بانک

a 
e 

 فيضلا ىرق ةلاسر قالخألا مراكمو

 :انلقف ءاهانرحنف :لاق ءاهورحنا !ءالؤه اي :لاقو ءاهيبوقرع برضف

 تلقف «لاق «باغلا انفايضأ معط ال انإ :لاق ءوهامك اندنع محللا

 انب اولحتراف «ريعب هدنع قبي مل هدنع انمقأ نإ لحرلا اذه نإ :يباحصأل

 اهتاه :تلق «مهرد ةئامعبرأ الإ سيل :لاق .كدنع ام عمجا :يمّيقل تلقو

 ارس مث هتآرما لإ هانعفدف هورداب :تلقف ءاهانعمجف « توسک تاهو

 اذإف ءاندف «يردن ال :اولاق ؟اذه ام :تلقف ءاصخش انيأر نأ ثبلن ملف

 هللاو لقتسا !هاتأوساو :تلقف .انبحاص اذإف ؛هحر جي سرف ىلع لحر

 ام هللاو :تلقف .هوذخف مكعاتم مكنود :لاقف ءاكدف :لاق .هانيطعأ ام

 ثيح بهذا مل ينإ هّللاو :لاق .اندنع ناک ام انعمج دقلو تیأر ام الإ ناک

 يقب ام يح رب مكيلع ٌنليمَأل هللاو :لاق .هذحأن الف :انلق .هوذخف نوبهذت

 عيبن ال موق انإ :لاقو ىلوف «هانذحأف :لاق .هوذخأت وأ لحر مكنم

 .ىرقلا

 نيدتسي دعس نب سيق ناك :لاق «ءامسأ نب ةيريوج نع -۸

 اذه انك رت نإ :امهنع ىلاعت هللا يضر رمعو ركب وبأ لاقف «مهمعطيو

 «هباحصأب اًموي يلب يبلا ىلصف «سانلا يق انيشمف «هيبأ لام كلهأ ىتفلا

 .ینبا يلع نالخبي باطخلا

 نب رمع هعمو ةديبع وبأ لبقأ :لاق هه جيدحخ نب عفار نع -۹
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 فيضلا ىر ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 رخن املف برحنت الأ كيلع تمزع :دعس نب سيقل لاقف بط باطخلا

 ..طبخلا ةوزغ يف ينعي “دوج تيب يف هّلإ» :لاق كبي يبلا غلبو

 قلطنا اوسمأ اذإ ةفصلا لهأ ناك :لاق «نيريس نب دمحم نع ٠-

 ةدابع نب دعس امأف ؛ةسمخلاب لجرلاو «نيلجرلاب لحرلاو «لحرلاب لحرلا

 ( .ةليل لك نينامثب قلطني ناك هنإف 4ظ

 «هئاسن نم راد امنيا هعم رودت «موی لک یف دیر نم ةف هظ ةدابع نبا

 هب ٌنيعتسأ الام ينقزرا مهللا :لاق ءةبوتكم ةالص نم فرصنا اذإ ناكو

 . "لاما الإ لاعفلا لص ال هنإف ؛ يلاعف ىلع

 بط ةدابع نب دعس تكر دأ :لاق «هيبأ نع ةورع نب ماشه نع -۲

E: ۰3 2 ت 3  

 نب دعس تايلف امحلو امحش بحأ نم :يداني وهو ء«همطأ ىلع وهو

 .هب وعدي كلذ لثم هنبا تكر دأ مث «ةدابع

 ربلا دبع نبا هدروأو ٤ ٠٠٥/١ خيراتلا يف رکاسع نباو ۲ هيزاغم يف يدقاولا هاور )١(

 ٠١١/۳. ريسلا يف يمذلاو ٥۹٦/۲ باعيتسالا يف

 وبأو ۳۸٠/۲ دهزلا يق دانهو ۴۳۲/۰١ فنصملا يف قازرلا دبع هحرحأ «لسرم ثيدح (۲)

 الوصوم ءاجو ٠٠٠١/۲۰ خیراتلا ف ركاسع نباو ۱١۸۲ مقر هدئاوف يف يعفاشلا ركب

 لهس نعو .كورتم يدقاولا هيف نكلو ١١١/۸ تاقبطلا يف دعس نبا دنع ةريره يبأ نع

 دبع هيفو ۲۸۲/٤: عمحملا يق يمثيملا لاق 1۲۲/١. ريبكلا يف يناربطلا هجرحأ دعس نبا

 راثآ ةدع ۸ دعس نبا جرخأ دقو .فيعض وهو دعس نب لهس نب سابع نب نميهملا

 .ةملس مأو ىي نب ورمعو ةيزغ نب ةرامع نع ةدابع نب دعس ةنفحب يف

 - ۹ ۔



 فيضلا ىرق ةلاسر قالخألا مراكمو لقحلا باتك

 ىلع هه رمع نبا يب رم :لاق «هيبأ نع عفان نب هللا دبع نع -۳

 ناکو «هدح میلد مطأ اذه !عفان اي :لاق «دعس نبا ربخب ريخي مالا هذه

 ؟ميلد راد تأيلف محللاو محشلا دارأ نم :لوح لك يف اموي يداني هيدانم

 يدانم ىدانف ةدابع تام مث كلذ لثم ةدابع يدانم یدانف «میلد تامف

 .سانلا دوجأ نم ناك و ةدابع نب سيق تيأر دق مت «كلذ لثم دعس

 ن ؛ةدابع نب دعس نب ديعس نب زيزعلا دبع نب كلملا دبع نع ٤-
 ناک مث «تائدب رشع ماع لک «ءامنص ينعي «ةانم ىلإ يدهي ناک امیلد

 ي دعس نب سيق ناك املف «ةدابع نب دعس ناك مث ءاهيدهي ةدابع

 .اهيدهي ناكف «ةبعكلا ىلإ اهّيدهأل :لاق مالسإلا

 برملا يت له :متاحل لجر لاق :لاق «شايع نب ركب يأ نع -
 تلزن :لاق «ثدحب ًاشنأ من ينم دوحأ برعلا لك :لاق ؟كنم دوحأ

 يل حبذف «منغلا نم ةئام هل تناكو «ةليل تاذ ميتي برعلا نم مالغ ىلع

 !غامدلا اذه بيطأ ام :تلق ءاهغامد يلإ برق املف ءاهب يناتأو ةاش اهنم

 املف :لاق .تيفتكا دق :تلق تح «هنم ينيتأي لزي ملف بهذف :لاق

 :لحرلا لاق «هل ِءيش ال ىقبأو «ةاش ةئاملا حبذ دق وه اذإف ؛انحبصأ

 «ءيش لک هب تعنص ولو هرکش غلبأ تمو :لاق ؟هب تعنص ام :هل تلقف
 .يلبإ رايخ نم ةقان ةئام هتيطعأ .:لاق «كاذ ىلع :لاق

 تناكو «بالكلا ُةَحَبَنَل ىوّعف لض الحر نأ ؛نسحلا نع ١-

 -)٭_



 فيضلا ىرق ةلاسر ٠ قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 «هوحن دصقف «بلك ُهَحَبَف «ةفايضلا نم نوكي ام نسحأ فيضت برعلا

 ىلإ هب ىهتنا تح هيدي نيب ىعسي بلكلا جرخف «بلكلا ىلإ ىهتنا تح

 املف «بلكلا هب ءيجي ام رظتني «هئانفب خيش اذإف ؛هالوم.هب يذلا عضوملا

 املف «برشف هل بلح مث «لکأف هل حبذو «اًران دقوأو «هب بحر هآر

 خيشلا دعقو «هيلع هاقلأف «هل ءاسك ىلإ دمعف «مانم يق دو «يورو عبش

 .اهآرف هسأر فيضلا عفرف سمشلاك خيشلل ةنبا تحرخف «دقوي

 ًافطأو خيشلا ماقف «ادعاق تمد ام ينذحأي ال مونلا :لاق .من :خيشلا لاقف

 !تبأ اي :تلاق ءاهمّدقب ذحأف ةيراحلا ىلإ فيضلا ماق غ املف «رانلا
 «بلكلا :تلاقو ءاهاح ىلع مّهبلاو اًضباَر بلكلا ىًأرف ماقف !كيبل :لاق

 «كيلع سأب ال يمان :لاقو «خيشلا لحدف «هعجضم ىلإ فيضلا عحرو
 ‹ حصت مل تملع ولو «تعزف :ضيضلا لاقف .مونلا خيشلا دواعو «تمانف

 «مهبلا :تلاق !كيبل :لاق !تبأ اي :تلاقف ءاهمدقب ذحأف اهيلإ داعف

 يق فيضلا لاقو .كلذ لثم فيضلا عنصو «لوألا هعنص لثم عنصف
 ءاهمدقب ذحأف اهيلإ ماقف «تليح ام ىلع اهعقاوم هللاو انأو تعزف :هسفن

 ‹خيشلا دعقف «فيضلا :تلاق ؟كنأش ام!كيبل :لاق !تبأ اي :تلاقف

 اما !ةينب اي :لاق مث ءًاليرط خيشلا سكنف «هعجضم ىلإ فيضلا عنجرو

 “هابل الإ هل ةه ال نآفد ناير ناعبش كفيض تاب اذإ كبر نيدمحت

 .ءيش هيلإ هنم نكي ملو هقرافف «حبصأ تح اهس رحب تابف

 .حاکنلا يأ (۱)

"۲٩ - 



 دضلا ى لا مراکمو لفعل فيضلا ىرق ةلاسر قالخألا و لقعلا باتك

 ممتم هل باطخلا نب رمع لاق :لاق «ديمح يبأ نب دمحم نع -۷

 مانأ ام ةنس تثكم دقل :لاق ؟كيحخأ ىلع كعزح نم غلب ام :ةريون نبا

 يسفن نأ تنضظ الإ ليلب تعفُر ران تيأر الو «حبصأ تح ليلب
 ةفاخم حبصي ىح دقوتف رانلاب رمأي ناك هنإ «يحأ ران اهب ركذأ «جرختس

 فيضلاب وهو «لحرلا ىلإ يوأي رانلا ىري ىتمف «هنم اًبيرق فيض تيبب نأ
 لاقف .ديعبلا رفسلا نم مهل مداقلا مهيلع مدقي موقلا نم رسأ ارجهتم يتأي

 !هب مرکأ :رمع

 :لوقي ثيح يرافغلا مجنلا وبأ سانلا بعتأ :لاق هه ةيواعم نع -۸

 اهذومخ ٌديعب يران انس ليوط يننأ ةبالق يسرع تملع دقل

 اًَهُدوقو بش داتوألا تبثم ىوس  دحأ ملف ةالفلاب يفيض لح اذإ

 اًهديرُت ايانملا نإ اهسفن رف ٠ ىرقلل ةيرككلا الإ دحت م اذإ

 نب ىح ينثدح :لاق :يعمصألا نع متاح وبأ معزو :ايندلا يبأ نبا لاق

 ؟مركأ برعلا تايبأ يأ هظ ةيواعم لاق :لاق «هيبأ نع ةنيذأ نب ةورع
 .هذه برعلا تايبأ مركأ ءاثيش متعنص ام :لاقف «دشنأف

 هللا دبع ىلعألا دبع ةدئام تناك :لاق «بيبح نب رقص نع -۹

 نم اهحلصي اع ارفق ةرشع سم موي لك زيرك نب رماع نب هللا دبع نبا

 يق ناك د ىلع تعضو ةفحص تعفر املكو «كلذ ريغو ىولحلاو محللا

 «هريغو نيكسم نم ناك نم لحخدأف «بابلا حتف ءاوغرف تح رادلا
 .ءيش هنم عفري الو «ءاولكأف

۲ 



 قالخألا م راکمو لضملا تانک

 دارأ اذإ ىلعألا دبع ناك :لاق «نييزيركلا ىلوم ناهام نب دابع نع -۰

 لغاشتو ءاولك :لاقف ءءادغلاب اعد هباحصأ نم ديري نم عمتحاو ىدغتي نأ

 دع :لوقيف دعقي مث «مهغارف براقي تح فقسلا لإ رظنو ىقلتساو «وه

 نيك وهو الإ هدنع نم دحأ موقي امف لکألا نولبقتسیف «يلع
 يفاتأ :يلذهملا ةربس يبأ نب ب دوراجلل ةدرب يبأ نب لالب لاق ۳١-

 هيتأن :لاق ؟اذام نوعنصتف معن :لاق - ىلعألا دبع ينعي - مويلا كقيدص

 انطقاس اكس نإو «عامتسالا نسحأ هانثدح نإف انأ نذأ اذإف ؛حّبصتُم وهو

 ام موقلل زبحا :لاقف «هیدی نیب هرب لثم هژادغ ناك اذإف ؛ثيدحلا نسحأ

 امل سفن لحرلا يقبتسي نأ ديري :لاق ؟هذه ىلإ دیری امو :لالب لاقف «كدنع

 نيح ىلإ افطل هنفطلت الإ ةتابن هنانك ىلإ دهع دقو ماعطلا عضو اذإف !ىهتشُ

 ةيوخُت ىوَحو هيعارذ نع َرَسَح موقلا نعمأ اذإ تح «رذعيف هتدئام عضوت

 :لوقي ناك :يبأ لاق :دمحم لاق ءافانتسا رمألا فنأتساو «ميلظلا

 .هرابح ءاقرزلا وبأو :لاق .اًربخ ءاقرزلا ابأ اي اربح !ءاقررل ابا اي

  سلاج فلسلا نم لحرب تررم :لاق «بيبح يبا نب ديزي نع -۲
 :هل تلقف «نوّدغتي سانلا اهيلع دئاوم ةءولم هراد ةحرصو هراد باب ىلع

 لاق ؟دحاو صيمق الإ كلامو :تلق .فجب يصيمق :لاق .ةعمحا كتقهر

 .دئاوم ةءولمم هراد ةحرصو ‹«صيمق الإ هلام :ديزي

 .ةنطبلا :ةظكلا )١(

YT - 



 فيضلا ىرق ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 رباح انعمو يدمُحبلا صافق وبأ اناعد :لاق «ناهدلا حلاص نع -۳

 كدنع تمظع دق !صافق ابأ اي :رباح لاق «دئاوملا تعض املف «ديز نبا

 صافق وبأ رمأ ءءادغلا نم انغرف املف :لاق .ركشب لبقتساف ةمعنلا

 هدلوو صافق وبأ ماقو ءاهيلع اوسلحأف «دئاوملا مه تبصُف حلا نيكاسعب

 اميف صافق ابأ اي كل هللا كراب :ديز نب رباج لاقف «اوغرف تح مهيلع
 نم كيلع هب معنأ اميف ىلإ كلعحو «كيلإ هناسحإ يف دازو كيلع معنأ
 .نيركاشلا

 ءانفب سلجي يدمحبلا صافق وبأ ناك :لاق «زازقلا تسرد نع ٤-
 .هعم هسلحجأ الإ دحأ زوجي الف «هتدئام بصنيو هراد

 يخس الا انم داس ام :لاق «يلع نب ناميلس نب رفعج نع ٥-

 .ماعطلا ىلع

 موي لك معطأل ينإ :ربنملا ىلع لاق هنأ ؛يرسقلا دلاخ نع ١-

 .قيوسو رمت نم بارعألا نم الأ نيثالثو ةتس

 هدج نع هيبأ نع يئاطلا سبلح نب يكرع نب ناحلم نع -۷

 نع انيثدح :متاح ةأرما راونل ليق :لاق «همأل متاح نب يدعاحخأ ناكو

 «ءيش لك تصح ةَّس انتباصأ ءاًبجع ناك هرمأ لك :تلاق «متاح

 .ءيش لك تبهذأ ءابدج ةنس يأ (۱)

“٤ - 



 فيضلا ىرذ ةلاسر الخلا مراكمو لتعلا باتك

 ىلع عضارملا "تّتَحو ءءامسلا اه تربغاو «ضرألا اه تّرعشقاف

 ؛لاملا قلحو «ةرطقب ضبت ام "ريبادح ءابدح لبإلا تحارو ءاهدالوأ

 نم يب ةّييصألا “ىع ذإ ؛نيفرطلا نيب ام ةديعب ةرينص ةليل يت انإف

 ماقف هب مُهللعُت اتیش اندحو نِ هلاوف ءةنافسو «يدعو «هللا دبع «ع وحلا

 الإ اکسس نإ هللارف ءاهشلعف ةيبصلا ىلإ تسقو «هّلَمحف نييبصلا دحأ dإ

 امو تكس ىقح هانللعف رحآلا يبصلا ىلإ اندع مث «ليللا نم “ةأدَه دعب

 ءاهيلع نابيصلا انتَجْضأف «لخ تاذ ةيماش انل ًةفيطق انشر مث داك

 «مانأل ينللعي يلع لبقأ مث اننيب نايبصلاو «ةرجُح يق وهو انأ تنو

 ام :لاقف تكسف ؟تغنأ «كلام : :لاقف «هل تموانتف دیری ام تفرعو

 ترّرهُتو «ليللا “ مذا املف مون نم يب امو «تمان دیت ًلاهارآ

 عفر دق تيبلا بناَح ذإ «لحرلا تنكسو «تاوصألا تأدهو «موجنلا

 نم : E 3 :لاقف
 تو

 .باحتنالا نود ءاكبلا نم برض :نينخلا )١(
 نم اهرهظ ىنحنا يتلا ةقانلا :ريبادحلا .اهرهظ مظعو اهفقارح تدب يتلا ةقانلا :ءابدحلتا (۲)

 .ربدو لازما

 .ةدراب يأ (۳)

 .یکابت يأ )٤(

 .نوكسلا :ةأدملا (ه)

 .دوساو فثک )٩(
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 فيضلا ىرق ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باك

 :لاق «عوجلا نم بئذلا ءاوع "نو واعتي ةيبصأ دنع نم كيت «كريغ

 دقل هللا وف ‹ تعنص اذام :تلقف «‹تبتوف :راونلا تلاق “يلع مهيلجعأ

 :لاقف ؟اهدلوبو هذهب فيكف .هب مّهللعُت ام تدحو امف كئيبصأ اغاّضت

 يشميو «نينثا لمحت تلبقأف « هللا ءاش نإ مهايإو كّتعبشأل هللاوف «یتکسا

 ي هتبرحب أجوف هسرف ىلإ ماقف الار اهوح ةماعن امنأك ةعبرأ اهيتبنح

 دلج نع “طشکف ةیدُمب ءاج م ہرا یروأو هدنز حدق م هتل
 يثعبا :لاق مث ېکنود :لاق مث «كنوذ :لاقف ءةأرملا ىلإ ةيدملا عفد مث

 لعجف «مرصلا لهأ نود اتيش نولكأت !ةءْوَس :لاق مث «مهتشعبف «كنايبص
 ةيحان عجطضا مث « "هتبب عفتلاو هيلع اولبقأو ءاوبَه تح مهيف فوطي
 امو انحبصأو «هيلإ مهحجوحأل هنإو ةعزُم قاذ ام هللاو ال ءانيلإ رظني

 تايبألا مرصلا :نمحرلا دبع وبأ لاق. رفاح وأ مظع الإ هنم ضرألا ىلع

 .بناح ىق نولزني اهوحن وأ رشعلا

 هل فلک الف فیض كب لزن اذإ :لاق «نارهم نب نومیم نع -۸ رو

 .عوجلا ةدش نم نوحيصي يأ (۱)

 .ماعنلا دلو :لأرلا (۲)

 .نيکس يأ (۳)

 .هدلج عزن يأ (4)

 .هبوثب فتلا يأ )١(

 .محل ةعطق :ةعزملا )٩(
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 كنإف ؛قلّط هجوب ُةَقْلاو «كلهأ ماعط نم ُةْمعطأو «قيطت ال ام زل ّ

 .ههرکی هجوب هاقلت نأ كش وأ «قیطت ال ام هل

 :متاحل يئاطلا نامثع نب دمحم دشنأ -۹

 ةلواجي رمأ ديك نكلو نونج ٠ هب امو نونجا هبش اًسيآ ىوع

 هلخاد تيبلا ين وهو يك تحرحأو اهءوض تزربأ مت يران تبقثأف

 ةلبالب امه ناك افوج رشبو ٠ هدحو هللا رك ينآر املف

 ةلئاسأ هيلإ دعقأ مو تدشر اًبحرمو الهسو ًالهأ هل تلقف

 ةلعاف انأ لزان قح ةبحجول  اهّذعأ ناجملا كربلا ىلإ تمقف

 ةلهاك يبسلا نم هالمأو اًمانس ٠ هريخم يناقلاوًاليلق لاف

 ةلجاع ناك ام ريخلا ٌريخو ءاوش ٠ اهمانسو اهدبك نام همعطأف

 ملف ةنس يف لحر متاحجب فاض :لاق «يبالكلا ميحس يبأ نع ٠-

 هلو «ءيش ىلع ردقي ملف هاّرق همع ينب نم بلطف «ءيش ىلع هل ردقي

 ىلإ ثعبو اهّكيسق هفايضأ معطأف ءاهرقعف «ىعفأ اه لاقي اهيلع رفاسي ةقا
 :متاح لاقو «رحآلا اهميسق هلايع

 يناًدلاب سيل ام هل ينادأ الو ينبّوأت نإ يفيض فرزأ الو

 يناف هتيقبأ نإو داز لكو ٠ ينبوأت نإ يدنع ةاساوملا هل

 .عرسأ :يشملا يف فرزأو «مدقت اذإ :فرزأ )١(
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 قالخألا م ۶ راکمو لقعلا باتک

 ۰ 8 دنا
 :كلملا دبع نب ناميلس دلو نم يشرقلا ديعس وبأ دشن ٤

 ههبنتسي ادصلا باب حتفتسمو

 هدانز اًبوقث اًران هب تعفر

 هلحر فدار سؤبلاو ىتأ املف

 زي ملف لهأك الهأ هل تلقو
 هتوص نافرع كوشلا ريطت تداكف

 ايبألا هذه :يبارعألا نبا لاق

 رسكلا برطضم ليلا فوحو هاتف
 يردق لإ لَه يراسلا ىلإ حيلت

 رشب ئرما هجوب ينم هتیقلت
 رمألا نم ليمجلل اإ ليللا كب

 رقعلا ةفئاخ يهو لإ سنت ملو

 .يڻراحلا لبش يبأل ت

 :برعلا ضعبل يومألا نمهرلا دبع نب نامثع دشنأو -۲

 ىّرقلا يغتبب یرلا له بنتجمو

 فجر ءابهش ُهنَلَب دقو اناتأ

 ةّيطم ماَعبام يلهأل تلقف

 هب تحرط قراط لیحد اولاقف

 مقي لو ياكم فرطأ مو تمقف
 اعرو باجتساف البش تیدانو

 همئاوس نكه دق لام مذح ىلإ

 حزانتم اننود قرحخواناتأ

 حناج ِلحرا يق وهو ىسمأف ٌرطقو

 باوا انيلإ هتفاضأ شرو
 خراوطلا بوطخلاو يلايللا كيلإ
 حئاحشلا ليخبلا تالع سفنلا عم

 حفاصي ال نمل رشع یّرق انمشح

 حزام ةهاكفلا طرف نم لح دقو

 حئاحص قاوب هيف انضارعأو
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 قالخألا مرام ل لقعلا باتک

 هنأک قح مذلا نود هانلعج

 ىري الو نيئملا بابرأ دمح ال

 هنودو تيبملا يغبي حبنتسمو

 اهب یدتها املف يران هل تعفر

 ةبقع ليللا نم يرسي مو تابف

 حئانملا نيرشكملا لام دع اذإ

 حئار ليللا عم لام انلهأ یدل -

 اهروسكو ةملظ افجس ليللا نم

 اهروقع رهي نأ يالک ترحز

 اهر ورش اهنع باغ قدص ةليلب

 :لاقف ءهل رحت اةراط متهألا نب ورمع فاضأ :لاق «ةديبع يبأ نع 1:

 هتوعد ءودهلا دعب حبنتسمو

 قداو نزلا نم نيع يق قلا

 ارو ًالهسو ًالهأ هل تلقف

 لقأ مو هيلع شحفأ ملف تفضأ

 اهلهأب ٌدالب تقاض ام كرمعل

 ٤ قورط ءامسلا يراس نم ناح دقو

 مو ماص تیم اذ

 قيضت لاحرلا قالحخأ نكلو

 لك رحني ناك سابعلا نب هللا ديبع نأ ؛ءامسأ نب ةيريوج نع ٥-

 كاذ ريكو :لاق ؟اًروزج موي لک يف رحت :هللا دبع هل لاقف ءاًروزح موي

 .نیروُرَح موی لک نرحنأل هللاو !يحأ اي

 غرسأ ُريخْلَل» :44 هللا لوسر لاق :لاق هل كلام نب سن نع ٦-
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 فيضلا ىرق ةلاسر قالخألا مراكمو لقملا بانك

 .(ںیعبلا مانس ىلإ ةرفَشلا نم هيف معطي يذلا تيبلا ىلإ

 لهأ بحي كك هللا نإ» :ب هللا لوسر لاق :لاق «جیرح نبا نع -۷
 .(«بصخلا تيبلا

 هللا نر :ٍ هللا لوسر لاق :لاق «ناعدج نب ديز نب يلع نع -۸

 "هبرشمو هلکأم يف هدبع ىلع هتمعن رثا یری نأ بح

 ك هللا ىلإ ماعطلا بحأ :لاق هل د رمع نب هللا دبع نع ٩“

 .يديألا هيلع ترثك ام

 اًعبرأ ماعطلا عمَج اذإ :لاقي ناك :لاق «بشوح نب رهش نع -۰

 هيلع هللا مسا رکذو ءالالح هلو ناک اذ ؛هنأش نم ءيش لک لمک دقف
 .هنم غ رفي نيح هيلع ك هللا دمو «يديألا هيلع ترثک و «عضوي نیح

 نأ ةنسلا نم نِإ» :لي هللا لوسر لاق :لاق ي ةريره يبأ نع ١-
 .«رادلا باب ىلإ هفيض عم لجرلا يشع

 فعضل فيعض هدانسإ ۳٠/٤: حابصملا يف يريصوبلا لاق . ١١١١/١ ةحام نبا هجرحا (۱)

 .ةرابجو ریثک
 .۴۳۷۸/۲ يوانملل ضيفلا رظنا «لضعم هدانسإ (۲)

 o. :مقر ركشلا ةلاسر يف هرظنا «لسرم هدانسإ (۳)

 ةورع نب يلع فيعض هدانسإ ۳١/٤: حابصملا يف يريصوبلا لاق. ۲ ةحجام نبا هحرحخأ )٤(

 .فعض هدانسإ ىف :لاقو ٠١٤/۷ بعشلا يف يقهيبلاو ٠٤٠/۳ سودرفلا يث يمليدلا هحرحأ
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 دضلا ىرت اخ فيضلا ىرق ةلاسر ر مراکمو فعلا باتک

  oك £

 نع ًاطبأف فيض راصنألا نم لحرل ناك :لاق «دهاحم نع -۲

 معطأ ال هللاو :لاق .ال :اولاق ؟يفيض متيشَع :لاق «مهءاج املف «هلهأ

 هللاو اذإ :فيضلا لاق .همعطأ ال هللاو اذإ :هتأرما تلاقف .ةليللا مكءاشع

 «مكماعط اومّدق :لاقف ؟ماعط ريغب يفيض تيبَي :لاق .اًضيأ همعطأ ال

 :لاقف كلذب هربحأف ب يبلا لإ ادغ حبصأ املف .هعم اولكأو لكأف

 ٠ .(ناطيشلا تيصعو هللا تعطأ»

 ایف میا ص :لاق جب ينلا نع هل ةريره يأ نع -۳

 “"مايأ ةثالث دعب لّرحتي نأ فيضلا ىلعو ‹ةقدص وهف داز

 ىلع ّقح فيضلا اللا :4 هللا لوسر لاق :لاق ل ض ةعرك يبأ نع ۵£

 ٤۹۹/۸. قازرلا دبعو ۱۱۷/۳ ةبيش يبأ نبا هحرحخُا «لسرم ثیدح (۱)

 ددسمو هل ظفللاو ۳۳۳ يسلايطلا دواد وبأ هاور ٤۹۷/١: فاحتإلا يف يريصوبلا لاق (۲)

 لبنح نب دمحأو ۲۹٤/۱۰ یلعی وبأو ٩۱۹/٩ ةبیش يبا نب رکب وبأو ( ۲ بلاطملا)

 ةحام نبا هاورو 4۲/۱۲ هحیحص يف نابح نباو (۳۹۲/۲ فشکلا) رازبلاو ۲

 eY/Y دواد وبأ هجرحخ لب «ةجام نبا هجرخي ملو هللا همحر لاق اذك :تلق .ارصتخم

 ىلعي وبأ هاورو -ارصتخ دواد وبأ هاور ۱۷٦/۸: عمحما يف يمثيملا لاق كلذلو .ارصتخم

 هيلع فقأ ل فنصملا ظفلو .تاقث هلاحر ةيقبو سلدم وهو ميلس يبأ نب ثيل هيفو رازبلاو

 ددسمو يسلايطلا ظفل امأو .طقف فنصملل يديبزلاو يطويسلا هبسن كلذلو هريغ دنع

 قشي الو «فيضلا لحتريلف الأ ؛ةقدص وهف كلذ قوف امف ؛مايأ ةئالث ةفايضلا :وهف

 امف ؛ثالث قحلا نم هب لزن نم ىلع فيضلل :رازبلاو ىلعي يأ ظفلو .تيبلا لهأ ىلع
 بيغرتلا يث يرذنملا لاق .هلزنم لهأ موي ال لحتري نأ فيضلا ىلعو «ةقدص وهف داز
 .ميلس يبأ نب ثيل یوس تاقث هتاورو رازبلاو یلعی وبأو دمحأ هاور : ۱/۲
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 فيضلا ىرق ةلاسر قالخألا مالمو لقملا يات

 "كرت ءاش نإو «ىضتقا ءاش ناف ؛ نيد هيلع وهف هئانفب حبصأ ناف ؛ملسم لک

 نأ ارش ءرملاب ىفك» :لاق يي يبلا نع بخ هللا دبع نب رباح نع ٠١-

 .هيلإ برق ام طخستي

 هناوحإ نم لحرلا هيلع لحندي لح رلاب كاله :لاق 4ظ رباح نع ٩-

 .مهيلإ مدق ام اورقحي نأ موقلاب كالهو «همدقي نأ هتيب يت ام رقتحيف

 اقرم انيلإ مدقف «نسحلا ىلع انلحخد اعر :لاق «نوع نبا نع -۷

 .محل هيف سیلو

 .حيحصلا طرش ىلع هدانسإو ۳١۲/۳ دواد وبآ هاور : ٠١۹/٤ صیحخلتلا ي ظفاحلا لاق (۱)
 .ينابلألا هخحصو ٠ /١بدألا ىف يراخبلا هجرحخأ امك

 ف رباح ىلع لعد لاق «ریمع نب دیبع نب هللا دبع نع : ٠۱۸١/۸ عمحما يف يمثيهلا لاق (۲)

 لل هللا لوسر تعم ينإف اولك :لاقف ءالحو ازبخ مهيلإ مدقف ل يبلا باحصأ نم رفن
 ام رقتحيف هناوخإ نم رفنلا هيلع لخدي نأ لجرلاب كاله هنإ ؛لحلا مادإلا معن :لوقي
 حيحصلا يق وه تلق .مهيلإ مدق ام اورقتحي نأ موقلاب كالهو ؛مهيلإ همدقي نأ هتيب يف

 ىفكو :لاق هنأ الإ ٤۹/۳ ىلعي وبأو ۱۸٤/۲ يناربطلاو ۳۷۱/۳ دما هاور راصتحاب
 ةيقبو «هفرعأ ملو صاقلا بلاط وبأ ىلعي يأ دانسإ ينو .هيلإ برق ام رقتحي نأ ارش ءرملاب
 ىلعي وبأو يناربطلاو دمحأ هاور ٠٠٤/۳: بيغرتلا يف يرذنملا لاق .اوقثو ىلعي يبأ لاحر

 معنو .نسح مهديناسأ ضعبو .هيلإ برق ام رقتحب نأ ارش ءرملاب ىفكو :لاق هنأ الإ

 جردم رباح مالك نم هرحآ ىلإ لحرلاب كاله هنإ هلوق لعلو حيحصلا يف .لخلا مادإلا
 نم اذه لاقي :لاقو ۲٠٠/٤ سودرفلا ق يمليدلا هحرخأو :تلق .ملعأ هللاو عوفرم ريغ
 ۸٠/١ بعشلا ف يقهيبلا هجرحأو .ملعأ هللاو «لحرلاب كالهو موقلاب كاله :رباج مالك
 هدجأ ملو مكاحلل ٠٠٠/٠١ حتفلا يف ظفاحلا هبسن دقو ۲٦۲/۲ باهشلا يف يعاضقلاو

 .رباح ىلع افوقوم ٤٩۲ دهزلا يف كرابملا نبا هجرخأ دقو .هيف
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 فيضلا ئىرق ةلاسر قالخألا مراكمو لقعل ا بانک

 لاو مکی نم دهجلا اذه :لاقو ارج ةرسب ةرشع ىدحإ انبلإ مق

 .ناعتسملا

 ةزانحجلا :راظتنا نهيف سيل ثالث :لاق «سيق نب فنحألا نع -۹

 م لر اذ فيضلاو «اًوفك اه تباصأ اذ ُمْيَألاو ءاهلمي نم تدحو اذا

 .ةفلك هب رظتني

 سانلا عطاقت امنإ :لاق -ناقرب نب رفعج يصو- اضفملا نع - ٠

 هب رظتنت الف فيض كاتأ اذإ :لاق «ينزملا هللا دبع نب ركب نع ٠١-

 دعب ام هب رظتناو «رضح ام هيلإ ٌمّدَق كدنع ام هعتمتو «كدنع سيل ام

 .همارکإ نم دیرت ام كلذ

 رضأ ءيش سيل :سرفلا ضعب لاق :لاق «نيسحلا نب دمحم نع -۲

 .ناعبش تيبلا بر نوکي نأ نم فيضلاب

 هناوحخإ هيلع لحد اذإ نسحلا ناك :لاق «ماحشلا ةلاضف نع -۳

 ريرسلا تحت نم ةلّسلا جرخأ :مهضعبل لاق اعرلو «هدنع نوكي اع مهاتأ

 .مكل هترخدا اغنإ :لوقیف «بطر اهیف اذإف ؛اهجرحخیف

 تحت نم ةلسلا لوانك :لوقيف «ةمشيح يأن انك :لاق «شمعألا نع ٤
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 فيضلا ىرق ةلاسد قالخألا مراكمو ليلا بك

 .مكل هعنصأ ينكلو «هلكآ تسل ينإ :لوقيف «صيبَح اهيفو اهوانتأف «ريرسلا

 هللا دبع و اأ ؛نیریس نب دمحم ىلع انلحد :لاق «ةدلح يبا نع ٥-

 زبخ هتیب يف مکنم لحجر لک لك ؛مكفحتأ ام يردأ ام :لاقف «نوع نبا

 ناکف «ةَدْهَشب ءاجف «مکتویب يف هار ال ایش مکمعطأس نکلو «محلو

 .انمقليو نيكسلاب عطقي

 لحرلا ةاكز نإ : لاق ءهنع ىلاعت هللا یضر كلام نب سنأ نع ٦-

 .ةفايضلل انب اهيف لعجي نأ هراد يف

 هباحصأ اعد اذإ لكلا مرم نب ىسيع ناك :لاق «ةمثيخ نع -۷

 .ءارقلاب اوعنصا اذكه :لاق مث «مهيلع ماق
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 فيضلا ىرق ةلاسر رخآ

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا متاخ دمحم انيبن ىلع هتاواصو
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 فورعملا عانططا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك ٤

 “فورما عانطصا ةلاسر

 «ةقدص فورعم لك :44 هللا لونسر لاق :لاق نط ت لالب نع ١١

 ركنملاو فورعملاو ءءوسلا ةتيم يقيو ءءالبلا نم ًاعون نيعبس يقي فورعملاو

 مهقوسيو «مهدوقي هلهأل مزال فورعم اف «ةمايقلا موي سانلل نابوصنم ناقلخ

 "رانلا ىلإ مهقوسيو ءمهدوقي هلهأل مزال ركنملاو ءةنجلا ىلإ

 ةفيح هب ردابيو «هتاوف ردح «هلجعي نأ فورعلا ءادتبا ىلع راق ن يغب :يدروالا لاق (۱)

 قثاو مکف «هیلع هتردقب ةقث هلمهي الو «هناکم مئانغو هنامز صرف نم هنا ملعیلو «هزجع

 طورش فورعمللو ءالجح تثروأف تلاز ةتكم ىلع لوعمو ءامدن تبقعأف تتاف ةردقب

 :كلذ نمف ءاهعم الإ لمكي الو اهب الإ متي ال

 اذإ :ءامكحلا ضعب لاق ءاهب لدتسي ةعاشإ نع هؤافحإو امه ليطتسي ةعاذإ نع هرتس ١

 ىوقأ نم فورعملا رتس نأ ىلع «هرشناف كيلإ عنص اذإو «هرتساف فورغملا تعتطصا

 نالعإو يفج ام راهظإ نم سوفنلا هيلع تلبج ال هرشن يعاود غلبأو هروهظ بابسأ

 .متک ام

 ال ءارثکتبسم نوکی نأ نع هلیلقتو ءاربکتسم هاري نا نع هریغصت :ظورخ نیر 2

 .ارشأ ارطب الدم هب ازیصی

 ركشلا طاقسإ نم امهيف امل هلعفب باجعإلا كرتو هب نانتمالا ةبناحب :هطورش نمو ٣-

 .رجألا طابخإو ۰

 تنکو ازوعم ریثکلا ناك اذإ اررن اليلق ناک نإو اعيش هنم رقتحب الأ :هطورش نمو ٤=

 ريخلا ليلق لعفو «هنع عنتماف هريثك زجعأ هنم عنمف هريسي رقح نم نف ؛ازجاع هنع

 .هک رت نم لضفأ
 )٨( رکلا ظنا ۰ ۸ :مقر مراكملا ين يطئارخلاو راجتلا نيا هجرخأ 1/1
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 فورغملا عانطصا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا تاتک

 .”هلاعفأ هيلإ بّبُحو .فورعملا هيلا بْبُح نم كك هللا ىلإ هللا دابع

 لعف» :444 هللا لوسر لاق :لاق هل م يردخلا ديس يأ نع ۴

 ءوسلا عراضم يقي فورعملا

 ق هللا نإ» :ل هللا لوسر لاق :لاق 4ظ د يردخلا ديعس يبأ نع ٤-

 ةلاعف مهيلإ ببحو «فورعملا مهيلإ بّبَح «هقلخ نم ًاهوُجو فورعملل لّعَج

 ضرألا ىلإ ثيغلا رسي امك ءهءاطعإ مهيلع رسيو «مهيلإ فورعملا بالّط هّجوو
 نم ءادعأ فورعملل لعج هركذ لج هللا نإف ؛اهلهأ اهب ييحُيو ءاهييحيل ةبدجلا

 فورعملا بالط ىلع َرظحو «هلاعف مهيلإ ضغبو «فورعملا مهيلإ ضغب «هقلخ

 ةبدحلا ضرألا نع ثبغلا رظح امك «هءاطعا مهيلع رظحو «مهيلإ بلطلا

 .«رثكأ هللا وفعي امو ءاهلهأ اهب كلهيو ءاهكلهيل

 ‹«فعضلاب هل زمرو .باوثلا يف خيشلا وبأو ايندلا يأ نبا هجرحأ :عماحلا يف يطويسلا لاق ()

 ٠١٠١١. عماحجلا فيعض يف ينابلألاو ٤۳۷/۲ يوادسملا يف يراسمغلا هفعض امك
 بحأ ىلع هقالحأ نم ضيفي اغإو «هللا قالحأ نم فورعملا نأل :هلاعف مهيلإ ببحو
 ضيف . ,ةهر اهب كيما هل ٠ س ىلع الد كلذ ناك فورعلا ديعلا مغأ اذإف هيلإ هقلخ

 ٠ ٥۲١/۲ ریدقلا

 لاق .عمانحلا ق ينابلألاو يطويسلا هححصو ۹۳/١ باهشلا يت يعاضقلا هجرحأ (۲)
 دهعتلاو لامل اب ةاساوملاو ريلاك قلخلا عم قالحألا مراكم ىلإ دوعي انه فورعملا :يرماعلا

 روذحم نم مرتح ذاقنإو بوركم جيرفتو فوهلم ةثاغإو ةلخ دسك لاوحألا تامهم يف
 .ءوسلا عراصم هيقي وأ اهلثم هيقي نأب هلعف سنج نم هللا هيزاجيف

 نوراه يبأ ةياوز نم داحتسلا ي يطقرادلا هاور ۹٠٠/٤ ١: ٠ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق (۳)
 :تلق .هححصو يلع ثيدح نم rov/é مكاخلا هاوزو ٤ يغض نوراه ويأو يدبعلا

 هس :
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 فورعملا عانطضا ةلاسر قالخألا مراكمو لتعلا باتك

OSO O ف ا ESOS ON 

 اموق ىلاعت هلل نإ» :لبب هللا لوسر لاق :لاق هل رمع نبا نع ٥-

 ‹مهنم اهعزت اهوعنم اذإف ؛اهولذب ام مهيف اهُرقيو ءدابعلا عفانل معّتلاب مُهيصتخي

 'مهريغ ىلإ اهوحف

 :ورعلا عاطصاب مكيلع» :لاق ا يلا نع هاج سابع نبا نع <7

 "نك هللا بضغ فط اهنإف ؛رسلا ة ةقدصب مكيلعو ءءولملا عراصم عَ هلإف

 "تقدص فورعم لک)» : هللا لوسر لاق : لاق هلظ لظ ةفيذح نع ۷

 فورعم لک: هللا لوسر لاق :لاق هلظ هللا دبع نب رباح نع 4

 معن :لاق . «ةقدص

f 

 وبأ هاورو :يوانملا لاق .هوفعض نابحو هاو غبضألا :هلبوقب ئبهذلا هيلع هكر دنسا نكلو

 سودرفلا يف يمليدلاو ۲۸۲/۲ خيراتلا ي ميعن وبأو خيشلا ١/٤۱۱ :تلق .يبأ ثيدح نم
 يوادملا يق يرامغلا كلذ ىلإ راشأ امك ةفيعض اهلكو ۲/ ۲۸٤ریدقلا ضيف ۲/۲۸٠.

 ين يناربطلا هاور ١4۲/۸: عمحا ين يمشيملاو ۱۹٠۸/٤ ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق )١(

 هيف يتمسلا ناسح نب دمحم هيفو ٠٠١/١ ةيلحلا ف يعن وبأو ۲۲۸/١ طسوألاو ريبكلا

 :تلق «يدزألا هفعض يصمحلا ديز نب هللا دبع نامثع يبأ نع هيوري «نيعم نبا هقوو نیل

 يف يرذنملا لاسقو ١١۷/١ بعشلا يف يقهيبلاو ٠٥۹/۹ خيراتلا يق بيطخلا هاورو
 .ينابلألاو يطويسلا | هنسحو .انكمم ناكل هدنس نيسحتب ليق ولو ۲٦۳/٠: بيغرتلا

 ٤۲۹/۱ نیودتلا يف ينیوزقلاو ۷ خیراتلا يف رکاسع نبا هاور «حیحص ثیدح (۲)

 :ةباحصلا نم ةدع نع تبث ثيدحلا نكلو مالك فنصملا دانسإ يو ءامهدنع تادايز عم

 عحار مهريغو «رفعج نب هللا دبعو «كلام نب سنأو «ةملس مأو «ديعس يبأو ءةمامأ يأ
 ٠۹۰۸. ةخيحصلا ةلسلسلا

 . 1۹۷/۲ مناسم هحرجتا «حیجص ثیدح )۳)

 )٤( يراخبلا هرجا «حیحص ثيدح ۲۲٣۱/۰.
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 فورغملا لا عانطصا لاسر قالخألا ا مراکموا لقعلا تاتک

SS EOL 

 ام تعي ام :دمحم لیق . «ةقدص هب هل بتک هضرع هب یقو امو «ةقدص هب

 . ىقتملا ناسللا اذو رعاشلا هيطعي يذلا ءيشلا :لاق ؟هضرع لحرلا هب یقو

 لك» :# هللا لوسر لاق :لاق ءب ن هللا دبع نب رباح نع -۰

 .(ةقدص فورعم

 هيخأ نع سفن نم» :لاق 4 هللا لوسر نأ ؛هلظ ةريره يأ نع ١-

 ءةرخآلاو ايندلا برك نم ةبرك هنع هللا سفن ءايندلا برك نم ةبرك ملسللا

 ناك ام دبعلا نوع يف هللاو «ةرخآلاو ايندلا يف هللا هرتس «ملسملا هاخأ رتس نمو

 .(هيخأ نوع يف دبعلا

 هتعنص فورعم لک) ل هللا لوسر لاق :لاق هط هللا دبع نع -۲

 تقلص وهف يقف وأ ينغ لا

 ینا هع راو :لاقو ۷/۲ مكاحلاو اا )۱(

 ةاور : ا ا قيرط هلو :تلق .هوفعض ديمجلا دبع :هلوقب ۰

 .فيعض وهو تلصلا ني روسم هيفو ۳/٤ ىلعي وب
 ء۷٠ ٤/٤ ملسمو ۸1۲/۲ يراخبلا هج رحأ «حيحص ثيدح (۲)
 هاور : ٠٠١١/۳ عمحما يف يمثيملا لاق «دوعسم نب هللا دبع ةياور نم ثيدحلا اذه يور (۳)

 .فيعض وهو يقيقدلا ىسوم نب ةقدص هيفو ۲۲٠/١ راربلاو ۹١/١١ ريبكلا يف ينارطلا
 هدانسإ :يقارعلا:لاق ۳۸١/١ عماحلا يف بيطخلاو 1۹/٤4 ىلعي وبأ هاور رباح ةياور نمو
 نمو .فيعض :يقارعلا لاق «داجتسملا ي يطقرادلا هاور ديعس يأ ةياور: نمو .فيعض

 ص
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  فورعملا عانطصأا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 ی

 مكدحأ هعنصي فورعم لک» :لاق 4ک ينا نع هلك رمع نبا نع

 .(ةفدص وهف ريقف وأ ينغ ىلإ

 فورعم لكر :4 هللا لوسر لاق :لاق لظ ض سابع نبا نع ٥-

 .ةفدص

 ركنملاو فورعملا نار :لاق ا هللا ین نأ ؛ اط یسوم يأ نع ۱٦

 ؛ريخلا مهدعيو «هلهأ رشبيف فورعملا امأف ؛ةمايقلا موي سانلل نابصن ناتقيلخ

 "(اموزل الإ هل نوعیطتسي امو مكيلإ هباحصأل لوقيف ركنملا امأو

 4 هللا لوسر لاق :لاق «يدهنلا نامتع يبأ نع -۷

 لهآ ايندلا يف ركنملا لهأو ءةرخآلا يف فورعملا لهأ ايندلا يف فورعملا لهأ»
 ”(ةرخآلا يف ركنملا

 هدانسإو عینم نب دمها هاور :! ه٥ فاحتإلا يف يريصوبلا لاق «رمع نب هللا دبع ةياور

 ٠٤. :مقر ثيدحلا وهو .فيعض
 امك .سابع نبا ثيدح نم ايندلا يأ نبا هاور ۱۹۲٠/٤: ءايحإلا جيرخت ين يديبزلا لاق )١(
 .ةدايزب ١١١/١ بعشلا يف يقهيبلا هح رحأ

 حيحصلا لاجر امملاحرو رازبلاو ۳۹٠/٤ دمحأ هاور ۲٦۲/۷: عمحملا يف يمشيملا لاق (۲)

 دواد وبأ هاور :۳1۳/۷ فاحتإلا يف يريصوبلا لاق .۳۷۷/۸ طسوألا يف يناربطلا هاورو

 يف يمليدلاو ۳۲۸/١ دهزلا قت كرابملا نبا هاورو :تلق .تاقث هتاورو ۷۲/۲ يسلايطلا

 .ريشب نب نامعنلا نع ٠1/۳ لماكلا ق يدع نبا هاور امك ۳۷٠/٤ سودرفلا

 يف يراخبلا هجرحخأ «ةصيبق نع ؛ةباحصلا نم ةدع نع ادنسم ءاح «حيخبص ثيدح (۳)
 کا
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 فورعملا عانطصا ةلاسر قالخألا مراكمو لفعلا بانك
ETE OS OS SG O LT E 

 لقعلا سأر» :4 هللا لوسر لاق :لاق «بيسملا نب ديعس نع -۸

 ‹ةرخآلا يف فورعملا لهأ ايندلا يف فورعملا لهأو «سانلا ةارادم هللاب ناعيإلا دعب

 .(ةرخآلا يف ركنملا لهأ مه ايندلا يف ركنملا لهأو

 يف فورعملا لهأ» :4 هللا لوسر لاق :لاق فط سابع نبا نع -۹

 ةمايقلا موي ناك اذإ» :لاق ؟كاذ فيكو :ليق .«ةرخآلا يف فورعملا لهأ ايندلا

 لهأ تعناصو «مكنم ناك ام مكل ترفغ دق :لاقف «فورعملا لهأ هللا عج

 ايندلا يف فورعملا لهأ اونوكتل متئش نمل مويلا اهوبهف «يدابع مكنع فورعملا
 .ةرخآلا يف فورعملا لهأو

 موي ناك اذإ) :ل4 هللا لوسر لاق :لاق هل كلام نب سنأ نع ٠-

 لجرلا رظنيف :لاق ءافوفص رانلا لهأو ءاًقوفص ةنجلا لهأ ىلاعت هللا عمج ةمايقلا

 امأ !نالف اي :لوقيف ءةتحجلا لهأ فوفص نم لجرلا ىلإ رانلا لهأ فوفص نم

 اذه نإ !مهللا :لوقيف هديب ذخأيف ؟افورعم ايندلا ىف كيلإ تعنطصا موي ركذت

 .تنحجبا هلخدأف هديب ذخ :هل لاقيف ءافورعم ايندلا يف يلإ عنطصا

 سس

 يت يناربطلا هحرحأ ةريره يبأ نعو ٠٠١۷/٤ مكاحلا هجرحخأ يلع نعو ۸٦/١ بدألا

 يف يرعشألا ىسوم يبأ نعو. ۲٤٠/١ ريبكلا يف ناملس نعو ٠٦/١ طسوألا
 ٠١۳/١. ريغصلا

 )١( مقر ةارادملا ةلاسر يف هجيرخت رظنا ۲

 زاکلا رظنا ٦/ :مقر ۱۹۰۹7٩ - ۱٦۹۹۸,

 ٠٠۲/٤۲. خیراتلا ق بیطخلاو ٠۲٠/۹ بعشلا ف یقهیبلا هجرحأ ‹«فیعض هدانسإ (۳)
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 فوزرعملا عادطصا ةلاسر قالخألا ال ماکمو لقعلا ب باتک

 نإ» :ٍلي هللا لوسر لاق :لاق «ریمع نب دیبع نب هللا دبع نع -۱

 (فورعما باحصأل ةنجلا الوخد ةنجلا لهأ لوأ

 نيذلا ىلإ هباحصأ دشأ سيلبإ ثعبَي :لاق ء«ةمركع نع -۲

 .فورعملا نوعنطصي

 يلع ئ يبلا بابب عمتحا :لاق «هيبأ نع دمحم نب رفعح نع -۳

 دلو بلطملا دبع نب سابعلاو «بلاط يبأ نب رفعجو «بلاط يبأ نبا
 «ىلب :لاق ؟فورعملا فصت الأ !نسحلا ابأ اي :لاقف «يلع ىلع لبقأف

 دقف «هرفك "نم هنم كعنمي الف «رئاخذلا لضفأو زونكلا ربكأ فورعملا

 دحح ام ركاشلا ركشل كركشي دقو «ءيشب هنم عفتني مل نم هيلع كدمحي

 :سابعلا لاقو .هلهأ ىلع هليجعت فورعملا :رفعحج لاقو .دحاجلا روفكلا

 ؛ ثالث لاصخب الإ لمكي الو «رئاحذلا لضفأو «ةيلحت نيزأ فورعلا
 اذإو «هتانه هتلجع اذإو «هتمظع رغص اذإف «هریغصتو «هنامتکو «هلیجعت

 «ةمهم مكنم تعم) :لاقف لي هللا لوسر مهيلع جرخف «هتممتتسا هتمتك

 نسحأ دق مكلک» :لاقف .«مکلوق يلع اوديعأ» :لاقف .هوربخأف «؟متنک میفف

 .(ةرخآلا يف فورعملا لهأ ايندلا يف فورعملا لهأ «هتفص

 لاق ۲٦٠/۸ ريبکلا يف يناربطلا هجرحأ «ةمامأ يبأ نع الوصوم ءاح «لسرم ثيدح )١(

 .هفرعأ م نم هيف ۲٦۳/۷: عمحلا يق يمثيها

 «ةرمث ءيش لكلو ...نسحأو «ةيلح نيزأ فورعملا :ةخسن يف لصألا ةيشاح يف ءاج (۲)

 ٤ .هليجعت فورعملا ةرمنو

 .هدانسإ يف سمط طوطخملا ينو .هجرخ نم ىلع فقأ مل (۳)
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 فورعملا عانطصا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 قبس طق الحر تيأر ام :لاق 4فط بلطملا دبع نب سابعلا نع ٤-

 هيلإ ينم قبس طق الجر تيأر امو «هنيبو ينيب ام ءاضأ الإ افورعم هيلإ ينم

 .هنيبو ينيب ام ملظأ الإ ءوس

 عم اهلك دهاشملا دهش دق هوبأ ناكو- ةحلط نب ليقع نع ٠-

 !هّللا لوسر اي :انلق :لاق «يميجهلا يرح يبأ وأ يرح نع بب يبلا

 :لاق .هب انعفني نأ هللا لعل المع انملعت نأ بحنف ةيدابلا لهأ نم انإ

 نأو «يقستسملا ءانإ يف كولد نم غرفت نأ ولو ايش فورعملا نم نرقحت ال»

 .'”طسبنم هيلإ كهجوو كاخأ ملكت

 ةقدص فورعم لكر» :ل هللا لوسر لاق :لاق هل رباح نع ١-

 . كيخأ ءانإ يف كولد نم غ رفت نأو ءقلط هجوب كاخأ ىقلت نأ فورعما نمو

 يقلف ةنيدملا مدق هنأ ؛ يميجملا نع ثدح رمتعملا نب مهس نع -۷

 دق نطق رازإب رزتؤم وه اذإو «هقفاوف ةنيدملا قرط ضعب ي ب يبلا

 :لل هللا لوسر لاقف .دمحم اي مالسلا كايلع :لاقف «هتيشاح ترثتنا

 ايش فورعملا نم نرقحت ال» :لاق .نصوأ :لاق .«ىتوملا ةيحت مالسلا كيلع»

 ‹«يقستسملا ءانإ يف كولد نم غ رفت نأ ولو «لبحلا ةلص بهت نأ ولو هيتأت نأ

 ناشحولا سنؤت نأ ولو هبلإ طيسب كهجوو ملسملا كاخأ ىقلت نأ ولو

 .”«عسشلا بهت نأ ولو «كسفنب

 .۲۸۱/۲ هحیحص يق نابح نیا ٦۳/١ دما هجحرخا «حیحص ثیدح (۱)

 .نضخ تيدح اذه :لاقو ۳٤۷/٤ يذمرتلاو ٠٤٤/۳ دمحأ هجرحأ (۲)

Cr)دواد وبأو ٤۸۲/٣ دما هح رخ  ortنابح نباو هحخضص و5 يذمرتلاو . 
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 فورعملا عانطصا ةلاسر قالخألا | مراکمو ل لقعلا باتك

 ملست نأ ةقدصلا نم نإ» :لاق لي هللا لوسر نأ ؛نسحلا نع -۸

 .هجولا قيلط تنأو سالا ىلع

 بح هللا نإ» :ٍ هللا لوسر لاق لاق ؛ركنلا نب دمحم نع 4

 "سيلا هجولا ضغبيو «قلطلا جول

 رثكأ ادحأ تير ام :لاق بلظ مزح نب ثراحلا نب هللا دبع نع ٠-

 . 4 هللا لوسر نم امسبت

 ا ذنم ل هللا لوسر ينآر ام :لاق هڪ هللا دبع نب ریرح نع -۱

 هجو يف مسبت الإ تملسا

 ركذف ؛كحضلا رثكي ناك الحر نأ ؛ريثك يبا نب ىح نع -۲

 “) لحضب وهو ةنحلا لخديس هنإ امأر :لاقف هللا لوسر دنع

 مرم نب ىسيعو ايركز نب ىح ىقتلا :لاق «لوحکم نع ٣-

 نبا هاور «لسرم ثيدح :۲۸۸/۲ بیغرتلا ف يرذنملاو ۲٠١ عماجلا يف بحر نبا لاق (۱)

 .ايندلا يبأ

 .حلك يأ :اروسب ههجو لحرلا رسبو .هجرخ نم ىلع فقأ ملو «لسرم ثيدح (۲)

 ءايضلا هححصو .بيرغ نسح ثيدح :لاقو ٠.١/١ يذمرتلاو ٠۹٠/٤ دمحأ هحرحأ (۳)

 ۲٠۹/۹. ةراتخملا یف

 )٤( يراخبلا هجرحخأ «حیحص ثيدح ۳/ ۱۱۰٤ملسمو ٠۹۲١/٤.
 .هرظناف ٠٠١ ناوحإلا ةلاسر يف فنصملا هجرحأ «لسرم ثيدجح )١(
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 قالخألا م راکمو لقعلا باتك

 :یجي هل لاقف «هحفاصو ىح هحو يف يسيع كحضف ءامهيلع هللا ىلص

 نب اي :ىسيع هل لاقف !؟تنمأ دق كنأك اكحاض كارأ يل ام !يتلاح نب اي

 ىلاعت هللا ىحوأف :لاق !؟تسيأ دق كنأك اسباع كارأ يل ام !يتلاح

 .هبحاصب امكشبأ يلإ امكبحأ نأ ءامهيلإ

 رمی هنأک سوبعلاب كاقليو رشبلاب هاقلت نم امأف ؛كاحضم قلط لهس لك

 هلثم ءارقلا ىف هللا رثكأ الف «هلمعب كيلع

 .مهكحضأو

 .خازمو كحض بحاص نیریس نب دمحم ناک :لاق «سنوي نع ٦-

 عمدت تح كحضي نیریس نب دمحم ناک :لاق «روصنم نع -۷

 .هانیع

 عم نوكن انك :تلاق «ناسح نب ماشه ةأرما دابع مأ نع -۸

 يق [هكخضوإ] ليللا نم هءاكب عمسن انكف «رادلا يف نيريس نب دمحم

 .راهنلا

 رعشلا دشني نيريس نب دمحم ناک :لاق ‹«نوميم نب يدهم نع -۹

 .حلك ةنسلا نم ثيدحلا ءا اذإف ؛ لي تح كحضيو
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 فورعملا لا عانطصا ةلاسر قالخألا مراكمو لثعلا بانک

 توملا ركذ اذإ نيريس نب دمحم ناك :لاق «عطقألا ريهز نع ٠-

 .هتدح ىلع هنم وضع لک تام

 راهنلاب كاحض لحجر ىلع ينلد نم :لاقءةرق نب ةيواعم نع ٤١-

 .لیللاب ءاکب

 ‹«ضارغألا نيب نودتشي اوناک :لاق دعس نب لالب غ - اب

 .انابهر اوناك ليللا ءاج اذإف ؛ضعب ىلإ مهضعب كحضيو

 اونوكي م 4 هللا لوسر باحصأ نإ :لاق «ةملس يبأ نع -۴۳

 ىلإ مهضعب كحضيو زعشلا نودشانتي اوناك «نيتوامتم الو نیقزاحتم

 ي هنيع قيلاه تراد هنيد رمأ نم ءيش ىلع مهدحأ ديرأ اذإف ؛ضعب

 .نونحب هنأک رادتساو هسأر

 مهبولق يف نإو هللاو يإ :لاق ؟نوكحضي ل هللا لوسر باحصأ ناكأ

 .لابحلا لاثمأل

 نوعست ال مكنإ» :ٍةك هللا لوسر لاق :لاق هل ةريره يبأ نع ٥-

 تفاحختلا هسفن نم رهظأ اذإ ‹«لحرلا توات نم :نیتوامتم .نیعمتمو نيضبقتم :نیقزاحتم (۱)

 لحكلا هدوسيام وهو قالمح عمج :نيعلا قيلاح .موصلاو دهزلاو ةدابعلا نم فعاضتلاو

 .ديدش رظنب رظنلاو نينيعلا حتف نع ةيانك وهو اهنافجأ نطاب نم
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 فورعملا عانطصا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 “هجولا ةقالطو «قلخلا نسح مكنم مهعسيل نكلو «مكلاومأب سانلا

 مكنإ» :ل هللا لوسر لاق :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع - ٦

 نسحو ءهجولا ةقالط مكنم مهعسيل نکلو «مكلاومأب سانلا اوعست نل

)۲( 
 . «رشبلا

 .ه ٥٤-٥ :مقر سانلا ةارادم ةلاسر يف هجيرخت رظنا )١(

 رظناو .ةشئاع نع فيعض رحخآ هجو نم يور :لاقو ٠٠٤/٠ بعشلا يف يقهيبلا هجرحأ (۲)

 .هلبق يذلا يف هجيرخت
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 فورعملا عانطصا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا بانک

 فورحملا عانطصا باب

  هلهأب سيل نم ىلإو هلهأ وه نم ىلإ

 فورعملا عنصا» 0 هللا لوسر لاق :لاق ‹«نيسحلا نب يلع نع ~۷

 نم تنأ نكف هلهأ نم نكي م نإف ؛هلهأ نم وه سيل نم ىلإو هلهأ وه نم ىلإ

 .(هلهأ

 لحر ىلع الجر ل هللا لوسر ضح :لوقی ...... ةورع نع ٨۸“

 :ل هللا لوسر لاقف . هرفکی هنکلو هعنصُأ ينإ :لاقف ءافورعم هيلإ يتأي

 :ةورع لاق .احس يأ «هدي طسبو «اذكه نيرفكملا ىلع كك هللا ةهحر نإر

 .هركشأ نأ نم يلإ بحأ هرفكأ الإ افورعم عنصأ امف

 4 هللا لوسر نآ ؛مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب يبا نع -۹

 هركذ ١٠١١/۳: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق ؛يلع نع الوصوم ءاح «لسرم ثيدح )١(

 دمحم نب رفعج ةياور نم داجتسملا يف هاورو «فيعض وهو ٠١۷/۳ للعلا يف ينطقرادلا

 هخيرات يف راجنلا نبا هاور كلذكو :يديبزلا لاق .فيعض دنسب السرم هدج نع هيبأ نع

 نع يدزألا ديزي نب رشب قيرط نم كلام ةياور نم بيطخلا هاورو «يلع ثيدح نم
 ریکانم كلام نع هل : ۴/۲ ناسللا يق ظفاحلا لاق .هعفر رمع نبا نع عفان نع كلام

 هدروأو .نولوهحجج هلاحرو فيعض هدانسإ :ينطقرادلا لوقب هبقع مث ربخلا اذه اهنم قاسو

 يف يعاضقلا هجرحخأ لسرملا ثيدحلا :تلق .ملظم هدانسإ :لاقو 1٤/۸ نازيملا بحاص

 ينيوزقلا هحرحخأ رمع نبا ثيدحو ١ ةروثأملا نننسلا ف يعفاشلاو ١ باهشلا

 ۲٠٤/۱. نیودتلا يف
 .دانسإلا ق ديدش سمط لصألا يق اذكه (۲)
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 فورعملا عانطصا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتک

 نمؤملا» :لاقو «ةمايقلا موي مهقيفر انأ «نيرفكملا ىلع هللا ةمحر» :لاق
 . “فک

 اهيأ اي :-ةفوكلا ربنم ىلع -لاق «هللا دبع نب دلاخ نع ٠-

 هللا نم هيزاوح مدعي ال فورعملا لعاف نإف ؛فورعملاب مكيلع !سانلا

 ندتعي ال !سانلا اهيأ اي .هئادأ ىلع هللا يوق هئادأ نع دابعلا فعض امهمو

 الحر فورعملا متيأر ول مكنإ ءالهس جرخي م هنم ناك افورعم مكنم دحأ

 ءاديرَم احيبق الحر هومتيأر الحر لحخبلا متيأر ولو «اليمج انسح هومتيأر
 .لخبلاو رفكلا نم مكايإو هللا انذاعأ

 ١- :لاق «كرابملا نبا نع ٠

 روكش مأ روفك اهلمحمي تناك ثيح منغ فورعملا دي

 روفكلا رفك ام هللا دعو ءازج اه روكشلا ركش يفق
 دبع نب ناميلس باب ىلع افقاو تنک :لاق «ةويح نب ءاجر نع -۲

 اذهب تيلتبا كنإ !ءاحر اي :لاقف دعب الو لبق نم هر م تآ ياتاق كالا

 ‹فيعضلا نوعو فورعملاب كيلعف !ءاحر اي «غتولا هبرق ينو «كب يلتباو
 عيطتسي ال فيعض ةحجاح عفرف ناطلس دنع ةلزام هل تناك نم هنإ !ءاحر اي

 .باسحلل هيدي نيب هیمدق ددش دقو هاقلي موي یلاعت هللا يقل ؛هيلإ اهعفر

 .كالملا :غتولا :داجنلا ركب وبأ لاق :لصألا ةيشاح يت ءاج (۲)
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 فورعملا عااطصا ةلاسر قالخألا !مراكمو لقعلا بانک

 «هدنع هءالب ددعی لبقأف ءاذک نالفب تعنصو «يدل نالفب تعنص :لاقف

 .ىصحأ اذإ فورعملا يق ريح الف ؛تكسا :هل لاقف

 اومعطأ» : هللا لوسر لاق ل ض يردخلا ديعس يبأ نع ٤-

 *نينمؤملا مكفورعم اولوأو «ءايقتألا مكماعط

 ٠- هللا لوسر لاق :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع 44:

 يف الإ ةضايرلا حلصت ال امك «نيد وأ بسح يذ دنع الإ ةعينصلا حلصت ال»

 .«بيجنلا

 عفنت ال» :لئ هللا لوسر لاق :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ٠٦-

 «بيجنلا يف الإ ةضايرلا حلصت ال امك «بسح وأ نيد يذ دنع لإ ةعينصلا

 ٠۹۰٩. :مقرب ناوحإلا ةلاسر يف هجيرخت رظنا (۱)

 ‹«ثيدحلا نيل وهو «ديبع الإ اذكه هاور ملعن ال :لاقو ۲١۸/۲( رصتخملا) رازبلا هجرحأ (۲)

 وهو مساقلا نب ديبع هيفو رازبلا هاور :۱۸۷/۸ عمحلا يف يمثيملا لاق .ركنم ثيدحلاو

 ٤١۲/٤ ءافعضلا يف يليقعلاو ٠٤/١ باهشلا يف يعاضقلا هجرحأ امك .باذك

 هدانسإ يف :لاقو ٠٥٤/۷ بعشلا يف يقهيبلاو ٠۳۹/۳-١ ٠٦١/١ خیراتلا يف بیطخلاو

 صلاخلا لضافلا :سرفلا نم بيجنلا :بيجنلا .ءافعضلا نم ةعامج هاور دقو نيب فعض

 .سيفنلا

 امك .هريغو دمحأ هبذك :بيرقتلا يف ظفاحلا هنع لاق «ديلولا نب بوقعي هدانسإ يف (۳)

 :لاقو ٤/۲ ۳۹-۳۸٦۹/٦ لماکلا ف يدع نباو ۱٤۸/٥ سودرفلا ق ىمليدلا هجرحأ

 يأ :نيد وأ بسح يذ دنع الإ .فعضلاب يطويسلا هل زمرو .نعملا ركنم ثيدحلا اذه

 يكز لصأ يذ دنع الإ ءازج ليمجو ةلباقم نسحو ءانثو ادمح رمثيو ناسحإلا عفني ال
 ڪ
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 فورعملا عانطصا ةلاسر قالخألا م مراکمو لقعلا باتك

 ىلإ افورعم نعنصت ال :لاقي ناک :لاق «ناوفص نب دلاخ نع -۷

 فورعملا فرعي الف :قمحألا امأف ؛ميئللاو «شحافلاو «قمحألا ىلإ ؛ةئالث

 اذه عنص امنإ :لوقي «كدمحي الف :شحافلا امأو «هلقع ردق ىلع هركشيف

 الو يرثت ال ةخبسلا ضرألاكف :ميفللا امأو «يشحف ءاقتاو يئاقتال يب

 انأو ءءانثلا دصحاو «فورعملا عرزاف ىرثلاو ءاملا تيأر اذإف ؛يمنت

  .نماضلا ليفكلا

 انبرح !هللا دبع ابأ اي :دلاخ نب ىح لاق :لاق «يدقاولا نع -۸
 .يرك ئرما دنع هنم ًانهأ الو ىكزأ فورعملا دحج ملف سانلا

 عم :لاق ءانباحصأ ضعب ينثدح «نمحرلا دبع نب نيسحلا نع -۹

 عنصملا قيرط اهب باصي تح ةعينص نوكت ال ةعينصلا نإ

 عد وأ ةبارقلا يوذل وأ هلل اهب دمعاف ةعينص تعنص اذإف

 لذبأ نكلو «سانلا نالخبي ناتيبلا ناذه :رفعح نب هللا دبع لاقف

 هل تنك ماغللا باصأ نإو ءالهأ هل اوناك ماركلا باصأ نإف ؛يقورعم

 .الهأ

f 

 انوذرب وأ انيجه ناك نإو ابي ناك نإ سرفلا رهوج جرختست ةضايرلاك «ميرك رصنعو
 لحاعلا اهب بلطي نمل اذهو «همأو هيبأ رصنع يف نكي م ةباجن قلحخ ةضايرلا هدفت م
 .لآملا يق اهب عفتنا هللا هجو اهب دصق نإف ؛لاحلاو
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 فورعملا عانطصا ةلاسر اخل مركمو لتعلا بتك

 :لاقف «بطخي جاجحلا تعم :لاق ءريمع نب كلملا دبع نع ٠-

 ءايندلا يف ركش امإ ؛اريخ ضوعي هبحاص نإف ؛فورعلا مكدحأ ركني ال
 .ةرحآلا ف باو امإو

 ها تیر مرق رل رت رح

 ل هللا لوسر يلع لحد :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع -۲

 .ىمن دق بقاوعلا هكر دتف اموي هفعض كب لحي ال كفيعض عفرا

 ليربج ينءاج دقل هللا هلتاق يدوهيلا لوق يلع يدر» :ک هللا لوسر لاقف

 الإ ءازج اه دج ملف ةعينص هيخأ ىلإ عنص لجر اأ :لڪ يبر نم ةلاسرب الا

 .(هأفاک دقف ءادلاو ءاعدلا

 oT بعشلا يف يقهيبلا هاورف :لوألا امأ ؛ةشئاع نع نيقيرط نم ثيدحلا اذه يور (1)

 ريغصلاو ٥٠/٠ طسوألا ف يناربطلا دنع :يناثلاو ۳٤۹/١. نيحورجلا يق نابح ناو

 يت يمثيملا لاق ۸۸/۲١. خيراتلا يف ركاسع نباو ٠۷١/١ نييماشلا دنسمو ۹/1

 ينالقسعلا ةبيش نب ركاذ هخيش نع طسوألاو ريغصلا يف يناربطلا هاور :۱۸۱/۸ عمحا
 هن
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 فورعملا عانطصا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 :لاق ءيا ينندخ :لاق «يدنكلا یسیع يبأ نب یسیع نع -۳

 اهيأ اي :لوقي بطح اذإ ام اريثك هيلع هللا ناوضر بلاط يبأ نب يلع ناک

 انب قلطنا :رتشألل يبأ لاقف .ئجحلا لعف اوركذاو «فورعملاب مكيلع !سانلا

 :لاق ؟هيف رثكأ دقف هرمأ ام حلا اذه نع هلأسن ىتح نينمؤملا ريمأ ىلإ

 ينعار ام :لاقف «لاملا تيب يف وهو هيلع انلخد تح «رتش ثألاو انا هتيتأف

 مكيلع :لوقت كانعم !نينمؤملا ريمأ اي :انلق .ةعاسلا هذه يف امكب

 :لاق .ال :اولاق ؟وه ام نوردت ام وأ :لاق .ينجلا لعف اوركذاو «فورعلاب

 اجاح جرح «ينادمملا مرح نب كلام :لاق ؟نم :اولاق .مكيف ناك كاذف

 اودنسأ :مه لاق «قيرطلا ضعب يف اوناك اذإ ىقح «هباحصأ نم طهر يف

 علط ذإ «كلذك مه انيبف :لاق ءاودقرف ءاودنسأف ءءاملا ىلع متردق دقف

 موقلاب فاطأف «لبجلا نم عاجش مهيلع باسناف «ليللا رحخآ نم رمقلا

 خيشلا ىلإ ىهتتا املف «موقلاب فاطأف ءاصعلا هنم ىندأف مهنم ىتف هب رصبو

 «هأطحأف هبرضف «هعسليف خيشلا ىلإ هقبسي نأ يشحو اصعلاب ىتفلا ىوهأ
 اغنإ هنإف :لاقف .كتحت لحد عاجشلا :لاق !هم :لاقف «خيشلا عزفف

 ثيح نم عحر تح عاجشلا جرخف :لاق .هترجأ دقو «يب راجتسا

 دق سمشلاب الإ اوظقيتسا امف ءءاملا ىلع متردق دقف «اودقرا :لاقف «یدبا

 ىلع مه اذإف ؛ءاملا نوبلطي هتلحار ماطخب ناسنإ لك ذحأف اوماقف «تعلط

 .اهدشنأ هنأ كرابملا
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 فورعملا عانطصا ةلاسر قالخألا مراكمو لقحلا بانك

 :لبجلا نم مهادان عاجشلا كلذ ىأر املف «للض

 ابأدلا اهموي اياطملا اوموست تح مكمامأ ءام ال بكر لا اهيأ اي

 ابغللا بهذي ءامو ءاور نيع بثك نع ءاملاف ةن اودنسأ مث

 املف ءاوردصو مهلبإ اوقتساو اوبرشف [ةرارخ نيعب] اذإف اودنسأف :لاق

 نم [انبذعتسا ول مرح نب كلام اي] :اولاق «لبجلا قندأب اوناكو اوعجر

 كلذ ىأر املف «للض ىلع مه اذإف ؛ءاملا اوبلطف لبحلا ىلإ اودنسأف ءءاملا

 :لبجلا نم مهادان «عاجشلا

 ميلستو يم مكل عادواذه ةحلاص هللا كازحج ىنع لام اي

 مورحم فورعملا مرحي يذلا نإ دحأ نم فرعلا عانطصا يق ندهرت ال

 موسقم ركشلا نإ كلذ تركش قهز نم تيخأ يذلا عاجشلا انأ

 مومام بغل هنم رشلاو شاع ام و

 «هئارو نم میطرحو یسارکو بھ ‹«مهتدوم نع .دلوو لا اذ ناک ولو
 لزن وأ ةبيصم هتباصأ اذ «مهتنسلأو مهيديأب هنع مهعافدو « هيلع مهفطعو

 ةدحاو ادي عزتي امنإف ؛هتريشع نم هدي عزن نمو «رومألا هراكم ضعب هب

 نمو <« هتدوم هقیدص فرعی هتيشاح نیلی نمو «ةريثك ديأ هنم نوعزايو

 يف رحألا هل فعاضيو «قفنأ ام هل هللا فلحأ هدحو اذإ فورعملا عنصي

 هنم ری م اذإ ؛ادعب هنم الو ادهز هيحخأ يف مكدحأ دادزي الف «ةرحآلا
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 فورعملا عانطصا ةلاسر ۰ قالخألا مراكمو لقعلا بانك

 ةمظع الو اربك مكدحأ ندادزي الو «لاملا يف ازوعم ناك نإو هرست ةءورم

 ىري ةبارقلا نع مكدحأ نلفغي الو «لاملا نم ارثكم ناك نإو هتريشع نع

 .هقفنأ نإ هرضي الو «هكسمأ نإ هعفني الأب ؛اهب اهدسف ةصاصخلا اهب

 يق صربألا نب ديبع جرح :لاق «دلاح نب ريخلا دينحلا يأ نع ٥-

 ىاضمرلا ي بلقتي عاجشب وه اذإف ؛هل بحاص هعمو هرومأ ضعب
 ءاملا نم هيقسأ نأ ىلإ وه :لاقف .هلتقاف عاجشلا كنود !ديبع اي :اولاقف

 :لاق .هانلتق الإو هلتقاف عاجشلا كنود !ديبع اي :اولاق .جوحأ

 ذحخأ مت «برشف هل بصف هعم تناك ءام نم ةوادإ ذحأف «هومهكيفكأس

 اذاف هرکب هب هب لض ذإ هرفس یضق املف «یضمو هسآر لع هبصف اهل ضف

 :هب فتهي فتاه

 هبحصي داشر وذ هعم سیلو هبهذم لضملا ركبلا بحاص اي

 هبنحاف اضيأ جرادلا .... هبكر اف انم ركبلا اذه كنود

 هبكوك حالو رجفلا عطسو هبرغم ىلوت ليللا اذإ قح

 هبسبسو هلحر هنع طحف

 حبصلا برق املف «هبكر ف هلحر هيلع دشف ركبب وه اذإف ؛تفتلاف :لاق

 :لاقف «ناكملا فرع
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 فورعملا عانطصا ةلاسر قالحألا مراکمو لقعلا باتک

 يداهلا دملا لضت فايف نمو  ررض نم تيحنأ دق ركبلا بحاص اي

 يداولاب ءامعنلاب داج يذلا اذ نم هفرعن حبصلاب اتل تيبأ الأ

 يداغ حئار مانس يذ نم تكر وب  انتمأم تغلب دقف ادي عحجراف

 :ركبلا هباجأف

 داص دروم نعاهزن يلزنمو اضمر هترصبأ يذلا عاجشلا انأ

 داز نم تيعوأ ام ثبحأ رشلاو هب نامزلا لاط نإو ىقبي ريخلا

 :نينرقلا يذ ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ :لاق «ةمطاف يأ نيکسم نع ٦-

 هل لعجأسو ‹«فورعملا نم ىلإ بحأ اقلح تقلح ام يلالحجو يتزعو

 سانلا ىلإ تببحو «هيلع هتلهسو «فورعملا هيلإ تببح ينتيأر نمف «املع

 تهرك ينتيأر نمو «تقلحخ نم ريخ نم هنإف ؛هالوتو هبحأف «هيلإ بلطلا

 نم هنإف ؛هالوت الو هضغبأف «هيلإ بلطلا سانلا ىلإ تضغبو «فورعملا هيلإ

 ركنملاو فورعملا نأ يتغلب :لاق «ينزملا هللا دبع نب ركب نع -۷

 «ةروص نسحأ يف هلهأ فورعللا يتأيف «ةمايقلا موي نائیحجج ناتقیلخ

 ‹نولمعتو نورمأت متنك يب يذلا فورعملا انآ :لوقيف ؟تنأ نم :نولوقیف

 قأيو :لاق .ريخ ىلإو ريخب وهف :لاق «ينم متنأو مكنم انأف «نوببحت يلإو

 ‹«نورمأت متنك يب يذلا ركنملا انأ :لوقيف ؟تنأ نم :نولوقيف ءهلهأ ركنلا
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 فورعملا عانطصا ةلاسر قالخألا مراكمو فعلا بانك

 .رش ىلإو ٌرشب وهف «ينم متنأو مكنم انأف «نوببحت يلإو «نوعدت يلإو

 ال :زيزعلا دبع نب رمع يل لاق :لاق «نارهم نب نوميم نع ۸

 .هبراقأ دنع هعنطصي ال نم فورعملا بلطي

 عنص نم :ةاروتلا يف بوتكم :لاق «ةرامع نب ديعس نع -۹

 .هيلع بتكت ةئيطحخ وهف «قمحأ ىلإ افورعم

 يدوهيلا ىلع ةقدصلا :نسحلل تلق :لاق «دیمح نع -۰

 .رحأ فورعم لك يف :لاق ؟رحأ يل امهيف ينارصنلاو

 يف رفعح نب هللا دبع ملك “"اناقهد نأ ؛نيريس نبا نع -۷۱

 :لاقو ءاهدرف ءافلأ نيعبرأب ناقهدلا هيلإ لسرأف ءاهاضقف هملكف «ةحاح

 .انن فورعم ىلع ذحأن ال تيبلا لهأ انإ

 نكي م اذإ فورعملا هللا ىزحخأ :لاق «صاعلا نب ديعس نع -۲

 ال رطاخيو «ههجو يث هلذ ىرت داكت كاتأ اذإ امأف ؛ةلأسم ريغ نم ءادتبا

 هتیفاک ام كلمت ام عيمج نم هل تجرح ول هللاوف هعنمت مأ هيطعتأ يردي

 ةنم يلع مظعأ وهف «هتجاحل اعضوم يندجي هيقش نيب لملمتي تاب يذلاو

 .هل اهتيضق ثيح هيلع ينم

 نب ديزي لاق :لاق «شيرق نم خيش نع ينيدملا رفعج يبأ نع -۳

 .برعم يسراف ‹رجاتلا :ناقهدلا )١(
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 فورعملا عانطصا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك
A ESS OA OSO SES 2 E BÊ f TEC EG E CT ES a 

 نم لق مذلا نإف ؛دمحلا نم رثكتساو ءافورعم لمت ال !ينب اي :هنبال بلهملا

 .هنم وجني

 ةرفص يبأ نب بلهملا لاق :لاق ‹يبسارلا مغيض نب كلام نع ٤-

 تحت مکباودو «مکیلع اهنم نسحأ مکر یغ یلع مکبایث !ينب ای :هدلول

 :هنبال صاعلا نب ديعس لاق :لاق ءريمع نب كلملا دبع نع ٥-

 «مهيلإ هيتآ تنك يذلا ينورعم الو «كنع يناوحإ هوجو عطقت ال !ينب اي

 . يعجضم لثم ىلإ ريصت قح

 اغنإف ؛فورعملا لهأ نم فلس ام :لاق ءرفعج نب هللا دبع نع ٦-

 .مهسفنأ ىلإ هوتأ ام ركش دحأ نم اوبلطي نأ م يغبني الف «مهسفتأ ىلإ هنوتأب

 :ةشئاع نبا دشنأ -۷

 فورعم فورعملاب كمه نإف هب تمم افورعم نركشأل

 فورصم موتحلا ردقلاب ءيشلاف ردق هيضع م نإو مذا الو

 :يشرقلا سيردإ نب دمحم دشنأ -۸

 لاضفإ رذعت وأ ليلحخ لكثب عحوم بلقلا تم تح يدبك اوف

 يلاعلا قلخلا يذ لخلا ءاقل الإو لئانب لوطت نأ الإ شيعلا امو
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 فورعملا عانطصا ةلاسر قالخألا راکول لقعلا باتک

 ردق نم لک الو «هيلع ردق هيف بغر نم لك سیلو «هباوث الإ فورعملا
 ةداعسلا تمت نذإلاو ةبغرلاو ةردقلا تعمتحا اذإ نكلو «هيف بغر هيلع

 .هنم بولطملاو بلاطلا ىلع

 متي ال !نايفس اي :يروثلا نايفسلا لاق هنأ ؛دمحم نب رفعج نع ٠-

 .هرتسو «هريغصتو «هليجعت ؛ةئالثب الإ فورعملا

 مامتتسا» : هللا لوسر لاق :لاق ط هللا دبع نب رباح نع -۸1

 .هئادعبا نم ريخ فورعلا

 الإ ةعينص طق ءيش ىلإ عنطصا ام :لاق «يباتعلا زرح يأ نع -۲

 لاق :لاق «سابع نب هللا دبع نب يلع نب ناميلس نب رفعح نع ٣“

 ام :تلق :لاق «يدح نع يبأ اهينعدوأ ةعيدو امكعدوأ الأ :يحألو يأ يل

 عنص اذإف ؛اهئادتبا نم دشأ ةعينصلا بر نإ :لاق ؟ريمألا هللا حلصأ يه

 مض نم ىلع ينربص امنإ هللاو :رفعح لاق .اهبر نسحيلف ةعينص مكد حأ

 .نشغو ينناخ نم زحاو هيلع ينعأ مهللا «ثيدحلا اذه الإ يتترو نم يرتفد

 ۲٠۸/۲. باهشلا يف يعاضقلاو ۲٠١/١ ريغصلا يف يناربطلا هجرحأ «فيعض هدانسإ (۱)
 ىف :ريخ .نيطلا رجحتساك ةغلابملاو ديكأتلل نيسلاو «هلعف مامت يأ :فورعملا مامتتسا
 نبا هررق اذك ةضيرف همامتو ةلفان هءادتبا نأل مامتتسا نودب :هئادتبا نم لضفأ ؛ةياور

 ال نأ همامت نمو بوحولا نم برقي ثيحب دكأتم عورشلا دعب هنأ ؛هدارم لعلو :ةبيتق

 .ضيفلا .ىذأ الو نع هعبتي الو فوسي الو لطي الو داعيملا فلخي
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 فورعملا عانطصا ةلاسر قالخألا !مراكمو لقعلا باتک

 دشنأف «هلط رمع دنع بعكو ةئيطحلا ناك :لاق «يعشلا نع ٤-

 :ةميطحملا

 سانلاو هللا نيب فرعلا بهليال هیزاوج مدعي ال ریخلا لعفي نم

 .هقلخ نيبو هللا نيب فرعلا بهذي ال :ةاروتلا يف هللاو يه :بعك لاقف

 باحصأ نم ناكو -هدج نع هيبأ نع يرعشألا ديلولا نع ٥-

 «هيلع ىتثآو هللا دمحف ءاتبطحف «طساو ربنم ىلع ماق - هللا دبع نب دلاح

 _اوعراسو «مراکلا ي اوسفانت !سانلا اهيأ :لاق مث ويب دمحم ىلع ىلصو

 اودتعت الو ءامذ لطلاب اوبستكت الو «دوجلاب دمحلا اورتش تاو ماخما ىلإ

 غلبي م ةمعن هيحأ دنع مكنم دحأل نكي امهمو «هولجعت مل فورعع
 سانلا جئاوح نأ اوملعاو «ءاطع امه لزحأو ءازج اه نسحأ هللاف اهركش

 لضفأ نأ اوملعاو ءامقن لوحتف معنلا اولمت الف «مكيلع هللا نم معن

 انسح هومتيأرل الجر فورعملا متيأر ولو اركذ ثروأو ارج بک لالا

 هومتيأرل الحر لخبلا متيأر ولو «نيملاعلا قوفيو «نيرظانلا رسي ؛اليمج

 نم !سانلا اهيآ «راصبألا هنود ىمعتو بولقلا هنع رفنت ؛احيبق اهوشم

 «هوجري ال نم ىطعأ نم سانلا مركأ نإو «لذ لخب نمو «داس داج

 نم لصو نم سانلا لصوأو «ةردق نع ىفع نم اوفع سانلا مظعأو

 اهسراغم نع يمنت عورفلاو «هتبن وك زي م هڻرح بطي مل نمو «هعطق

 .مكلو يل هللا رفغتسأو اذه يلوق لوقأ «ومست اهوصأبو «رمثتو
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 فورعملا عانطصا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا با باتک

 ينإ :لاق «يرسقلا هللا دبع نب دلاح ىلوم كلملا دبع نع ٦-

 هعمو ةفوكلا يحاون ضعب يث دربلا ديدش موي يف دلاخ يدي نيب ريسأل

 هللا حلصأ ةجاح :لاقف «لجر هيلإ ماق ذإ ءانابكر سانلا هوجو ذئموي

 برضيف الجر رمأت :لاق ؟يه ام :لاقف .امرك ناكو «فقوف «ريمألا

 ال :لاق ؟اليبس تفحأف :لاق .ال :لاق ؟اقيرط تعطق ؟مٰو :لاق .يقنع

 ؟كقنع برضأ مالعف :لاق .ال :لاق ؟ةعاط نم ادي تعزف :لاق

 :لاق .افلأ نيئالث :لاق .هنمت :لاق .ريمألا هللا حلصأ ةحاحلاو رقفلا :لاق

 ‹تحبر ام ةادغلا حبر ارحات متملع له :لاقف «هباحصأ ىلإ دلاخ تفتلاف

 انب اوعجرا «افلأ نيعبس تحبرف «افلأ نيثالث يلع ىنمتف فلأ ةئام هل تيون

 هل رمأو «هبكوم نم عحرف «انب اوعحرا ءاذه نم رثكأ حبرب انل ةجاح الف

 .افلأ نينالثب

 لحد :لاق «شيرق نم خيش نع نمحرلا دبع نب نيسحلا نع -۷
 هب بحجعأ هآر املف دفو يق ناورم نب كلملا دبع ىلع ةعاضق نم لحجر

 :لاقف .ملکت :هل لاقف

 بلطتت يذلا نم كيلإ بلط انتافام اذإ نبدنام هللاو

 بهذن نم ىلإ اندشرأف الوأ انتدوع تلا كتداعل ربصاف

 :لاقف .لق :لاقف «هاتأ ةيناثلا ةنسلا يف ناك املف «رانيد فلأب هل رمأف :لاق
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 فورعملا عانطصا ةلاسر قالخألا | مراکمو لقعلا ب باتک

 اممتو داز افورعملا لعف اذإ هنأ ريخلا نم يتأي يذلا دوي

 امدهت قح ضقنلاب هعبتت - .هۋانب مت نح نابک سیلو

 :لاقف .لق :لاقف «هاتأ ةغلاثلا ةنسلا يق ناك املف «رانيد ىفلأب هل رمأف

 دب ىلع ادوع فورعملاب نورکی ىدنلاب ريزاعم اوناک اورزعتسا اذإ

 . يعاضقلا تام مث «فالآ ةعبرأب هل رماف

 ٠ :لاقق الجز حدم اجر نآ ؛نیسحلا نب دمحم نع -۸۸

 هلمانأ هتم هيوحت ا كابح ابلاط فرعا تئجام اذإ امرک

 هلئاس هللا قتسيلف اهب دامب هسفن ريغ هفك يف نكي مل ولو

 يلكل | بانج نب ريهز لاق :لاق «يلكل ا دايز نب دمحم نع -۹

 حير بيطب اوذذلتو «هباستکاو فورعملا عانطصاب مكيلع !ينب اي :هينبل

 نم رفص دق لحر برف «هناعأ نم لاحرلا رودص تادوم اوضراو هميسن

 .هدعب نم هلایعو وه هب شاعف هلام

 هللا دبع ىلإ نجح وبأ رعاشلا بيصن ءاح :لاق «ةيريوج نع ٠-

 تيطعأ !رفعح ابأ اي :لئاق هل لاقف «هاسكو هاطعأو هلمحف رفعحج نبا

 بايو ‹یضنت لحاور یه اإ ؟كاذ امو :لاق ؟اياطعلا هذه ىشبحلا اذه

 .یقبی ءاننو «ینفت مهاردو « یلبت
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 فورعملا عانطصا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 "تيبلا رك فو «ةعيطحلا هللاو تام !نامشع ابأ اي :لاقف «ةعيطحلا

 بهذو «مكيف انلق ام يقبف «يبأ صاعلا نب ديعس كوبأ اهاطعأ افلأ نوثالث

 ۰ .انومتيطعأ ام

 كبوت یری نأل :هيخأ نبال لاق هنأ ؛سابعلا نب هللا ديبع نع -۲

 كبحاص تحت كتباد ىرت نألو «كيلع ىري نأ نم نسحأ كبحاص ىلع
 .كتحت ىرت نأ نم نسحأ

 .ءابخلا نم ضرألا يلت يتلا ةقشلا لفسأ رسكلا :ليقو «هبناح :تيبلا رسك (1)
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 فوزعملا عانطصا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 جداوحلا يف باب

 مهلك قلخا» :ل هلل لوسر لات :لاق هک طظ كلام نب سنأ نع 4۳

 “هلایعل مهعفنأ یٰلاعت هللا ل مهحاف ءا لايع

 ىضق نم» :ك هللا لوسر لاق :لاق هي كلام نب سنأ نع -

 ٣ هرمع ىلاعت هللا مدخ نم ةلزاب ناك ةجاح هيخأل

 نع جرف نم» :ل هللا لوسر لاق :لاق 4ف ةريره يبأ نع ٥-

 رتس نمو «ةرخآلا برك نم ةبرك هنع هللا جرف ءايندلا برك نم ةبرك ملسم

 ام دبعلا نوع يف ىلاعت هللاو «ةرخآلاو ايندلا يف هللا هرتس ءايندلا يف ملسملا هاخأ

 "(هيخأ نوع یف دبعلا ناک

 ىلع لادلا» ل هلا لوسر لاق :لاق ههظ كلام نب سنأ نع ٦-

 ““(نافهللا ةثاغإ بحي ىلاعت هللاو ءهلعافك ريخلا

 يف يعاضقلاو ۳۹۸/۲ رازبلاو ٠٥/٦ دنسملا يق ىلعي وبأ هحرحخأ «فيعض هداتسإ )١(

 ٤٠/٦. بعشلا يف يقهيبلاو ٠٠٠١/۲ باهشلا

 يناربطلاو ٠١/۸ خيراتلا يف يراخبلا هاور 1١١١/١: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق (۲)

 هاورو : تلق. فيعض دنسب سنا ثیدح نم ٠٠٥ قالحألا مراكم يف امهالك يطئارخلاو

 ٠٠١/٠۰١. ةيلحلا يف ميعن وبأو ٠١٤/۳ هخیرات يف بیطخملا

 ١ :مقرب هجيرخت مدقت «حیحص ثیدح )۳(

 نابح نبا هقلو يريمنلا دايز هيفو ۳۹۸/١ رازبلا هاور :۱۳۷/۳ عمحلا يف يمشي لاق ()

 كلذک ىلعي وب هاورو ‹«تاقث هلاحر ةيقبو ةعامج هفعضو يدع نباو «عيطخب :لاقو
 :ھ
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 فورعملا عانطصا ةلاسر قالخألا لا مراكمو لقعلا باتک

 نأ هرس نم» :4 هللا لوسر لاق :لاق «ىلع يبا نب دابع نع -۷

 هللا ناف ؛هنع عديل وأ «رسعم نع رسییلف ؛هتوعد باجتست نأو «هتبرک سفنت

 '(نافهللا ةثاغإ بحي ىلاعت

 .بوركلا هلاو وه :لاق ؟ناغهللا ام :ماض ليق ةرفعج لاق

 يف ناک نم» :# هللا لوسر لاق :لاق ب كلام نب سنأ نع -۸

 نيعبس هنع اجو ءةنسح نيعبس ةوطخ لكب هل هللا بتك «ملسملا هيخأ ةجاح

 "مآ هتدلو مويك ناك ةجاخلا تيضق نإف ؛عجري تح هقرافي نيح نم ةئيطخ

 هيخأل ىضق نم» :44 يبلا يل لاق :لاق يل كلام نب سنا نع -۹

 ٤ .(هرمع هللا مدخ نمک ناک ةحاح ملسملا

 ثاغأ نم» :لک هللا لوسر لاق :لاق هلط كلام نب سنأ نع ٠-

 هلک هر عال تاهم ةدحاو ءةرفغم نيعبسو الال هل ىلاعت هلا بنك ؛ افوهلم

 5 یتمایقلا موي تاجرد هل نوعبسو ناتنفو

 دهاوش هلو قثو دقو يريمنلا دايز هيف ١ بيغرتلا يف يرذنلا لاق ۷

 ا را دع قو ۱۷۵/١ یلمم وبا رر: 1۹۰ ١ عسا ف يشيفا لاق 9

 ۷۸/۳ ءافعضلا ين يليقعلاو ٠۹۹/۳ لماکلا يف يدع نبا هجرحأ امك .كورتم وهو
 ۸۳/١١ خيراتلا يف بيطخلاو

 £ :مقرب هجرخت مدقت (۳)

 اه داتسإا فو NY رازبلاو ا ٠۹۱/۸ عمچا قا یمنیها لاق )٤(
 هعبات دقف هب «درفنیا م۲ ئلاللا ي يطويسلا لاق .كورتم وهو ناسخ يأ نب دايز

 ص
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 فورعملا عانطضا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتک

 ام ىّرَعأ ةمايقلا موي سانلا رشح :لاق بل دوعسم نبا نع ٠١-

 ل ایک نمف طق اوناک ام بصناو طق اوناک ام عوحأو طق اوناک

 لمع نمو «هللا هاقس هلل ىقس نمو « هللا همعطأ هلل معطأ نمو « هللا هاسک

 لات هلا اغا هل

 O هلا هاسک «يرغ يلع انمؤم ايک

 . (ةنجلا راش نم هللا همعطأ عوج نم همعطأ نمو «موتخملا قيحرلا نم هللا

 ذا :يل لاقف «ضفكتعم انأو نسحلا يب رم :لاق «تباث نع - ۳

 يضقأ نأل هللاو :لاق «فكتعم ينإ :تلق :لاق «ةحاح يف انالف ىقلت

 .اذكو اذك فكتعأ نأ نم يلإ بحأ ملسم ئرما ةجاح

 بخأ ةحاح ملسم ئرمال يضقأ نأل هللاو :لاق «نسحلا نع - ٤
£ 

 ےس

 بيطخلا هاور امك ۱۳۸/۱۹ رکاسع نبا هجرحأ «يکملا نيسحلا يبأ نب نمحرلا دبع هيلع

 يق ميعن وبا هجرحأ نابوث ثيدح نم دهاش هلو ‹رحآ قيرط نم 1/1۱ هخيرات يق

 ٤۸/۳. ةيلحلا

 دبع نب ديزي دلاخ يبأ ةياور نم ٠١١/۲ دواد وبا هاور ۸٤/۳: بيغرتلا ف يرذنملا لاق )١(

 ثيدح :لاقو «ريخأتو ميدقتب ٦۳٠/٤ يذمرتلاو «نسح هثيدحو ينالادلا نمهحرلا
 دواد وبأ هاور :ظفاحلا لاق .هبشأو حصأ وهو ديعس يبأ ىلع افوقوم يور دقو «بيرغ

 ١٤١١/۲. لبسلا .نيل هدانسإ يقو
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 فورعملا عانطصا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 همعطأف ملسم ةعوح ' ابتها نم :لاق «ةرم نب ليمج نع -

 .هل رفغ

 يأ :ردكنملا نب دمحم ليق :لاق «يرمعلا دقاو نب نامثع نع - ١٠٦

 نزل ىلع رورسلا لاحدإ :لاق ؟كيلإ بجعأ ايندلا

 تابجوم نم نأ تملع امأ !سنأ اي» :لاقف لاق لإ لطف سار عفرف «موي تاذ

 هنع جرفتو «ةبرك هنع سفنت «ملسملا كيخأ ىلع رورسلا كلاخدإ «ةرفغملا

E DD 

 ا ر یو ا ایی ری یا ی ملا یا

 .«ضرألاو ءامسلا نيب امك قدنخلاو قدنخلا نيب «قدانخ

 .منتغاو نيجت يأ (۱)

 جرحأ دقو ا :يمثيملا لاق «دشار نب بهو هدانسإ يقو «قايسلا اذهب هدحجأ م (۲)
 نع ٩۰/۷ ةيلحلا يف ميعن وبأو ٠٥۲/۲ حضوملا يق بيطخلاو ۸٤۷/١ هدنسم يف ثراحلا

 عابشإ ملسملا كيخأ ىلع رورسلا كلاخدإ ؛ةرفغملا تابجوم نم نإ :هعفري رباح

 ٠۲٠/١ يريضوبلا هنع تكسو .بيرغ ثيدح :ميعن وبا لاق .هتبرک سیفنتو «هتعوج

 يلع نب نسحلا نع ٠١١/۸ طسوألاو ۸۳/١ ريبكلا ق يناربطلا هجرخأ دهاش هل :لاقو
 .فيعض دنسب .ملسملا كيخأ ىلع رورسلا كلاخدإ ةرفغلا تابجوم نم نإ :اعوفرم

 هبتكن م زيزعلا دبع ثيدح نم بيرغ ثيدح :لاقو ۲۰٠١/۸ ةيلحلا ين هيعت وبأ هجرجأ (۳)
 ۰ .ملاص نب ديلولا ثيدح نم الإ
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 فورعملا عانطصا ةلاسر قالخأل مراكمو لقعلاباتك

 یضق نم» :4 يبلا يل لاق :لاق ف ة كلام نب سنأ نع-

 ٥ (هرمع ك هللا مدخ نمک ناک «ةجاح ملسلا هيخأل

 نع سقت نما ل هللا لوسر لاق :لاق # ةريره ییا نع ۰
 نمو «ةمايقلا موي برك نم ةبرك هنع هللا سفن ءايندلا برك نم ةبرك ملسم
 دبعلا ناك ام دبعلا نوع يف ىلاعت هللاو «ةرخآلاو ايندلا يف هللا هرتس ءاملسم رتس

 ءةنجلا ىلإ اقيرط هل هللا لهس املع هيف يغتبي اقيرط كلس نمو «هيخأ نوع يف

 هنوسرادتیو ‹ك هللا باتک نولتی « هللا دجاسم نم دجسم يف موق سلج امو

 مهركذو ةكئاللا مهب تفحو ةمحرلا مهتيشغو ةنيكسلا مهيلع تلزن الإ« مهنيب

 هیس هب عرسي م هلمع هب اطبأ نهو «هدنع نمیف كی هلا

 :لیق :لاق لب يتلا باحصأ ضعب نع رانيد نب هللا دبع نع ١-

 بحأ نإو «سانلل مهعفنأ» :لاق ؟هللا ىلإ سانلا بحأ نم ! هلا لوسر اي

 هنع يضقت وأ ءابرك هنع فشكت ؛نمؤم ىلع هلخدت رورس هللا ىلإ لامعألا
 نم يلإ بحأ ةجاح يف ملسملا يخأ عم يشمأ نألو ءاًعوج هنع درطت وأ ءانيد

 رک ند روع کری طف تک نو اج يا ا
 ملسملا هيخأ عم ىشم نمو ءاضر هبلق هللا ام هاضمأ هيضمب نأ ءاش ولو هظيغ

 قلخلا ءوس نإو «مادقألا هيف لزت موي همدق هللا تبث «هل اهتبني تح ةجاح يف

 .(لسعلا لخلا دسفي امك «لمعلا دسفيل

 £ :مقرب هجیرخت مدقت (۱)

 VE ملسم هح رخ «حیخص ثیدح )۲(

 ٠١٠١/۲. ريغصلاو ۱۳۹/٩ طسوألاو ٤٥۳/۱۲ ریبکلا.یناربطلا هجر فیعض هدانسإ (۳)
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 فورعملا عانطصا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا تانک

 ثاغأ نمر :لک هللا لوسر لاق :لاق هظ د كلام نب سنأ نع -۲

 ناتنثو «هنيدو هرمأ حالص اهنم ةدحاو «ةرفغم نوعبسو ثالث هل رفغ افوهلم

 .(ةدجلا ف هل تاجرد نوعبسو

 نأ نم يلإ بحأ ةحاح ملسمل يضقأ نأل :لاق «نسحلا نع - ۳٠

 نأ نم يلإ بحأ ةحاح يل خأل يضقأ نأل :لاق «نسحلا نع ٤-

 ام ةيطعلا لضفأ نإ :هيخأ نبال لاق هنأ ؛سابع نب هللا ديبع نع ٥-

 .كل هلذب نيح ههجو نمت هيطعت امنإف كلأس اذإف ؛ةلأسملا لبق لحرلا تيطعأ

 نأ كعنمي ام :شيرق نم لحرل لاق هنأ ؛يرسقلا دلاح نع ٦-

 .هنغ تذحأ دقف كتلأس اذإ :لاق ؟اتلأست

 دبع نب بلطملا ءاج :لاق «ةمركع نب هللا ديبع نب ماشه نع -۷

 هلأسي «ثراحلا نبا نمرلا دبع نب ركب يبأ ىلإ يموزخملا بطنح نب هللا

 كمرغ ىلع هللا كناعأ دق :ركب وبأ هل لاق سلح املف «هب ملأ مرغ ف

 :لاقف .كلأسي لحرلا تكر ت ام هللاو :هعم ناك نم هل لاقف .افلأ نيرشعب

 .هتيطعأ ام رثكأ هنم تذحأ دقف ىنلأس اذإ

 ٠١١ :مقرب هجرخت رظنا (۱)
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 فورعملا عانطنصا ةلاسر قالخأل مراكمو لقعلا بانک ٤

 برقأ ثادحألا ىلإ جئاوحلا بلط :لاق «يناسارخلا ءاطع نع -۸

 مكيلع بيرت ال :هتوحإل لاق ككا فسوي ىلإ رت ملأ «خويشلا ىلإ اهنم

 دعب كايطعي يذلا داوحلا سيل :لاق «رفعج نب هللا دبع نع -۹

 دشأ ههجو نم كيلإ هلذبي ام نأل ؛ءىدتبي يذلا داوجلا نکلو < «ةلأسلا

 ا يطع اا

 هبصنأ تح لحرلا طعأ م انأ اذإ :لاق «صاعلا نب ديعس نع = ١۲١
 , ٭ھ : کک ع

 .هنم ذحأ ام نمن هطعأ ملف «دوعلا بصن ةلأبسملل

 ؛ايخس نک !يلع اي» :هل لاق ي٤ هللا لوسر نا ؛هڪ يلع نع -

 ؛ارويغ نكو «عاجشلا بحب ك هللا نف ؛اعاجش نكو ياخسلا بحي هللا ناف

 ءالهأ اه نكي م ناف ؛اهضقاف ةجاح كلأس ؤرما نإو رويغلا بحي ك5 هللا نإف

 . “ءا ااه تنا تنک

 ناعأ نم» :لاق ي هللا لوسر نأ هل 5 كلام نب سنأ نع ١-

 هيخأ نع كف نمو «هيخأ نوع يف ناك ام نيعملا نوع يف كاك هللا ناك ءاملسم

 .(ةمايقلا موي ةقلح هنع اك هللا كف .ةقلح

 ."0/ سودرفلا ق يمليدلا هرجا (۱)

 نع ةقلحجلاب نك :كف نم Vofé. لماكلا يي يدع نيا هجرجخأ «تفيعض هدانسإ (۲)

 .ةبيصم ملسم نع جرف نم :دارملاو «ةبيصلا
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 فورعملا عانطصا ةلاسر : قانال مرام لقعلا اتك

 فطلأ نم» : هللا لوسر لاق :لاق هه كلام نب .سنأ نع ٣-

 اقح ناك ءربك وأ كلذ رغص ةرخآلاو ايندلا جئاوح نم ةجاحب هل ماق وأ انمؤم

 .(ةمايقلا موي امداخ همدخي نأ هللا ىلع

 ."(«هتجاح ىف هللا نكي هيخأ ةجاح يف

 اهبلطت الو ليلب كتحاح بلطت ال :لاق هل سابع نبا نع -

 ي ءايحلا اغنإف ؛كهحوب هلبقتساف ةحاح لحر ىلإ تبلط اذإف ؛ىمعأ ىلإ

 كراب مهللا» :لاق ي هللا لوسر ناف ؛اهیف رکبف ةحاح تدرأ اذإو «نينيعلا

 "”اهروكب يف يقمأل

 ام» :ب هللا لوسر لاق :تلاق ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع ٠-

 كلت لمتحب م نمف «سانلا ةنوؤم هيلع تدتشا الإ دبع ىلع هللا ةمعن تمظع

 میعن وأو ۲ ا رازبلاو٠ ١١/۷ دنسملا ق ىلعي وبأ جرا فیض هدا 5

 ١ / . ٤ لماكلا ي يدع نباو ٥٤/٣ ةيلحلا ي

 .رمع نبا: قیرط نم 14۹/4 ملسمو ۰ 1 يراخبلا هجرحأ « حيحص تیدح (۲)

 نب رمع هيفو ۲۲۹/۱۲ ریبکلا يق يناربطلاو رازبلا هاور ٤ عمحجلا يف يمتيملا لاق (۳)

 لماكلا يف يدع نباو ۳١٠/۲ باهشلا يف يعاضقلا هجرحخأ امك .فيعض وهو رواسم
 مهلا: يبلا لوقلو ٠۱۹۸/١ رداونلا يف ميكحلاو ٠٤۹/١ بعشلا ين يقهيبلاو

 رخص ةياور نم١1۲/۱ نابح نیا هحل دق ؛هیوقت دهاوش .اهروكب يف يتمآأل كراب

 .عمججا يف يمتيها دنع هدهاوش رظناو «يذمرتلا هس و يدماغلا
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 فوزعملا عانطضا ةلاسر : قالخألا م راکمو لقعلا باتک

 .«لاوزلل ةمعنلا كلت ضرع دقف «سانلل ةنوؤملا

 مهقلخ ادابع كبك هلل نإ» :ٍ هللا لوسر لاق :لاق «نسجلا نع -۷

 موي عزف نم نونمآلا كئلوأ ؛مهيديأ ىلع سانلا جئاوح ىضق سانلا جت اول

Du u 
 0 .. «ةمايقلا

 نبا ثيدح امأف ؛سابع نباو ةريره يبأو ةشئاعو رمعو ذاعم نع ثيدحلا اذه يور )١(

 يي يليقعلاو ٠١/٤١ سودرفلا يي يمليدلاو ۲۹۲/۷ طسوألا يف يناربطلا هاور دقف سابع
 لاق .ديح دانسإب يناربطلا هاور ۲٦۳/۳: بيغرتلا يق يرذنملا لاق ۲ ءافعبضلا

 ةريره يبأ ثيدح امأو .ديج دنسب طسوألا قب يناربطلا هاور :۱۹۲/۸ عمحما يف يمشيملا

 دازو فنصملا هجرحأ دقف ةشئاع ثيدح امأو ١١۸/١ بعشلا يف يقهيبلا هجرحأف

 ١١۸/١ بعشلا يق يقهيبلا هاور دقف ذاعم ثيدح امأو .هفعضو يناربطلل هتبسن يرذنملا

 لماكلا يق يدع نباو 1۸٠/١. خيراتلا يق بيطخلاو ۲ باهشلا يق يعاضقلاو
 يق يديبزلا لاق .افوقوم باقلألا ف يزارينشلا هحرحأ دقف رمع ثيدح امأو ۱

 اهضعب نكلو ةظوفحم ريغ اهقرط تناك نإو رابحألا هذه 1۹۲٠/٤: ءايحإلا جيرخت

 .ةريره يبأ دانسإ اهلثمأو اضعب دك ي
 ي ميعن وبأو ٠١۸/۱۲ ریبکلا يق يناربطلا رمع نبا نع الوصوم هحرحأ «فيعض هدانسإ (۲)

 رظنا ۱۱۷/۲ باهشلا ف يعاضقلاو ۱۹٠/٤ لماكلا ف يدع نباو ۲٠٠/۳ ةيلحلا

 .دهاوش هل درس دقف ٤۹۱/۲ يوادملا
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 فورعملا عانطصا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا تاتك

 “'موجولا ناسح ىلإ جئاوحلا بلط باب

 لل هللا لوسر تعم :تلاق ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع -۸

 "(هوجولا ناسح دنع ريخلا اوبلطا» :لوقي

 لعح م «ةمعن دبع ىلع كك هللا معنأ اذإ :لاق ‹«سواط نع -۹

 :نيرمأ يف ثيدحلا اذه ىلع مالكلا )١(

 :لاوقأ ةئالث ىلع ءاملعلا هيف فلتحا امم ثيدحلا اذه نأ ملعا :همكح يف :لوألا -

 يراقلا يلع الم مامإلاو يقشمدلا تام نبا دنسملاو يطويسلا ظفاحلا مهنمو :هلبق نم

 .يرامغلا قيدص نب دمحأ خيشلاو

 .يوانملا ةمالعلاو يواخسلا ظفاحلاو رجح نبا ظفاحلاو يقارعلا ظفاحلا مهنمو :هفعض نم

 نبا مامإلاو يسدقملا لضفلا وبأ مامإلاو يليقعلا مامإلا مهنمو :عضولاب؛هيلع مكح نم

 . .ينابلألا خيشلاو ميقلا نبا مامإلاو ةيميت نبا مامإلاو يزوجلا

 :اهنيب ضراعت إل تاليوأت ةدع .هلو ؛هانعم يف : يناثلا -

 بسانت قلتلاو قالا نيو «ليمجلا لعفل ةنظم ليمجلا هجولا نال ؛هرهاظ ىلع لیق :لوألا

 سفنلا يف ام ناونع هجولا ةقالطو «ةئيدر سفن اهعبتي ةنسح ةروص لق هنإف ؛ابلاغ بيرق

 .هيف ام نسحأ ههجوو الإ حيبق نم ضرألا يث سيلو
 حيبق لحجر نم مك :ربحلل ليق هنأ ليلدب ةجاحلا بلط دنع هحجولا نسح دارأ ليق :يناثلا
 هلاؤس دنع هتشاشب يأ ةحاجلا بلط دنع .هحولا نسح ينعن امنإ :لاق جئاوحلل ءاّضق هجولا

 دنع مكجئاوح اوبلطا :رباج نع بيطخلا ربح هل دهشيو «هلاون دنع راذتعالا نسحو

 ةجاحلا بلط دنع ميمذ هجولا نسح برف ؛ قيلط هجوب اهاضق اهاضق نإ ؛هوجولا ناسح

 .ةجاحلا بلط دنع نسح هجولا ميمذ بزو

 موقلا هجو نالف :لاقي «مهفرشأو موقلا سفنأ نعو ةلمخجلا نع هحولاب ربع :ليق :ثلاغلا

 .مهنيعو

 ١۹۹/۸ دنسملا يف ىلعي وبا هجرحأ «فیعض هدانسإ (۲)
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 فورغملا عانطصا ةلاسر ٠ قالخألا مراكمو لقعلا بانك

 .لاوزلل ةمعنلا كلت ضرع الإو «لمتحاو ربص نإف ؛سانلا جئاوح هيلإ

 جئاوحلا اوبلطا» لل هللا لوسر لاق :لاق هل رمع نبا نع ٠-

 .'(هوجولا ناسح دنع

 وغتب وسر ريره يلا نع دنع ريخلا اوغتبا» :لاق ي هللا لوسر نأ ؛هلظ ةريره لأ نع ۳١-

 : فوجولا ناسح

 اوبلطا» :ل هللا لوسر لاق :لاق «رانید نب ورمع نع -۲

 نِإو «قيلط هجوب اهاضق كتجاح ىضق نإف ؛هوجولا ناسح دنع مكجئاوح

 ميمذ برو «ةجاحلا بلط دنع هميمذ هجولا نسح برف .قلط هجوب كدر كدر

 .(ةجاحلا بلط دنع هنسح هجولا

 ريسفت نع ثايغ نب صفح تلأس :لاق «مانغ نب قلط نع -۳

 سيل هنإ :لاق «؟هوجولا ناسح دنع جئاؤحلا اوبلطا» :يب يبلا ثيدح

 .فورعملا لقس اذإ هجولا نسحب هنكلو «هجولا ةحابصب

 بلطي نأ كلذ ىنعم نإ :هل لاق الحر نأ ؛ةشئاع نبا نع ٤-

 لعحو دشنأ مث «ةشئاع نبا كلذ ركنأف «لحت تلا ناسحلا هوجولا نم

 :لوقي

 )١( دنسملا ق يعاضقلا هجرحأ «فيعض هدانسإ ٠۸٠٦/١.

 ٠١۹/٤. طسوألا يق يناربطلا هجرحأ «فيعض هدانسإ (۲)

 ۲٠٣٣/١. ءایحإلا جیرخت رظنا «لسرم ثیدح (۳)
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 باتک

 ا

 فورعملا عانطصا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا

 ت د

 الهتسا لامجلاو نسحلا نم نرل هب لأسق ول هحجولا كهحجو

 :اضيأ دشنأ مث

 ليلَد نم ايداَهاذَه كروب ههجو نسخ هفورعَم ىلع لد

 :اضيأ دشنأ مث

 يلجني ليلا ىرت تح یجدلا نعدص اهب اوشتعا نيحلدملا نأ ول هوجو

 :اضيأ دشنأ مث

 نود مهم يتورعم لعحأو ىرقلا لوأ هنإ يهجو لذبأس

 :لاق ب تباث نب ناسح وأ ةحاور نب هللا دبع نع ٥-

 هحار جئاوحلا بلطي نمل وه الوق لاقانيبنانعمس دق

 هحابصب ههجو هللا نيز نمم جئاوحلا اوبلطاو اودتغا

 :نيسحلا يندشنأو ٦-

 .تدبو تدبأ لاقي :لاق

 ام :رفعح نب هللا دبع نب ةيواعمل ليق :لاق «يدرواردلا نع -۷

 وه «سانلا نود لام هل سيل ناک :لاق ؟رفعج نب هللا دبع مرک نم غلب

 هحنم ايش هحنمتسا نمو «هاطعأ اعيش هلأس نم ؛ءاكرش هلام يي ساتلاو
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 فورحعملا عاتطصا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا ب باتک

 ردیف جاتحب هنأ یری الو «رصقیف رقتفی هنآ یری ال «هایا

 ديزي نبا ىلع لحد هنأ ؛ضيب نب ةزمح نع -۸

 :هدشنأف «نجسلا يف وهو -ديزي نب دلخ

 اه ضقاف ةحاح يف كانيتأ

 :لاق .ابحرم :لاقف

 نم رشعم ىلإ انلكت الو

 مه ةرسأ نم عرفلا ف كنإف

 تأشنام مهنم بدأ ټو

 رومألا ماسح اهيف كمف
 لئاس الأ تلقف تدحو

 نيلاسسلل ةيطعلا كنف

 ينعي- بلهملا نب

 بحرملا بحب ابحرم لقو

 اوبذكيةلعاودعي

 برغلملاو قرشلا عضح

 اوبدأام كرمعل معنف

 بيشألا ديسلا غلب امك

 اوبعلي نأ كتادل مهو

 بغري بغار وأ لأسيف

 رمأف :لاق الإ هبسحأ الو :نسحا وبا لاق .اهاضقف !كتجاح تاه :لاقف

 .فلأ ةئ

 تددر الو طق ادحأ تمتش ام :لاق «ةجراحخ نب ءامسأ نع -۹

 ةصاصح هتباصأ مرك امإ :

 يدفأ ميئل امإو تبا ىلع هناعأو «هتاخ نم دس نم قحأ انًأف «ةجاحو

 وأ «ةلز هنم تناك ميرك امإ :نيلحر دحأ ينمتشي اغنإو .هنم يضرع

VV - )۰  

 نيلحرلا دحأ ينلأسي اغنإ هنأل طق الئاس



 فورعملا عانطبصا ةلاسر قالخألا مراکمو لقعلا باتک

 ملف ميئل امإو ييف هيلع لطفلي د يي ءادفغ نم قحأ انأف ؛ةوبفع

 .هيلإ يضرع لعحأل نكأ

 :لاق «ةحراح نب ءامسأ نع - ٠

 رحاد ليللاو ركفلا يف لمعأو قتفلا نرهسأ مهلا تاقراط اذإ

 رصان رهدلا ةبكن نم الو ياوس هل ًأجلم نكي م ذإ ينركابو
 رماخملا ليحدلا مهلا هلیازف هناكم يف همه يلام تحرف

 :هریغ دازو

 ركاش نظ يذلل ينإ ريخلا يب هنظب يلع نم هل ناكو
 «ةلهاب نم خيش ینثدح :لاق «نمحرلا دبع نب نيسحلا نع - ٤١

 فاجحو «جئاوحلا باحصأ هيلع رثك اذإ كلملا دبع نب ةملسم ناك :لاق

 يق نونتفيو نتفيف «مه نذايف «يئاسلجل نذئا :هنذآل لاق «رجضي نأ

 بيصي ام هبيصيو ءاهيلع جاتهيو اه برطيف «مهتاءورمو سانلا نساح
 دحأ ىقبي الف «جئاوحلا باحصأل نذئا :هبجاحل لوقيف «بارشلا بحاص

 هل يلع نب نيسحلا ىلإ لحر ءاح :لاق «نصحم يبأ نع - ۲

 یریف طق يل سیلج يدي نیب يلحر تددم امو :ةدایز هدنعو ٥٤/۹ رکاسع نبا هجرخُا (۱)

 ثيح يلع لضفلا هل تيأر الإ ةحاح دحأل تيضق الو «هيلع ينم ةلاطتسا كلف نأ
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 قالخألا مراکمو لقعلا بانک

 هله نسحلا ىتأف .فكتعم ينإ :لاقف «ةجاح يق هعم بهذي نأ هلأسف

 نأل هللاو ءهفاكتعا نم هل اريخ ناكل كعم ىشم ول :نسحلا لاقف .هربحأف

 .رهش فاكتعا نه لإ بحأ كتحاح يف كعم يشمأ

 :لاقف «ناهبصأ ىلع وهو ءاقرو نب باتع يعخنلا مثيها نب نايرغلا یتا

 معن الو اهيزاج ضورنق الو تضرع ةحاح نم ال كانيتأ انإ

  مدلا بئاص ثيغ ءاقرو نبا ' ليق نإو قارعلا لامع ريخت الأ

 ملن ملو عحجرن ةلع نكت نإو هلعفت تنک ءيش وهف دحج ناف

 .مهرد فلا ةئام هاطعأف :لاق

 دق مكنإ :هينبل لاق هنأ ؛يرسقلا هللا دبع نب دلاخ نع - ٤

 «ملسم ئرما ةجاح نمضي نمف جئاوحلا مكيلإ بلطت نإ نم نمو «متفرش

 .كك هللا ةنامأب اهبلطيلف

 ردقأ ةجاح نع ادحأ تددر ام :لاق «عساو نب دمحم نع ٥-

 .يلام باهذ اهیف ناک ولو ءاهئاضق ىلع

 ‹«ىعازخلا فلخ نب هللا دبع نبا وهو «تاحلطلا ةحلط نع - ٠

 دشأ «هتحاحج رفظلاب ودغيل ةليل يف لملمتف دعوم ىلع لحرل تاب ام :لاق

 سيل فلخلا نإ «فلخ ضراعل افوخت هتدع نم هيلإ جورخلاب يلملمت نم
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 فورغقلا عانطصا ةلاسر ۰ ۰ قالخألا مراکمو لقعلا ب باتک

 ةالصب سلغي يأ ناک :لاق «ديز نب نيسح نب ليعامإ نع ۷

 نب هللا دبع هنباو ريبزلا نب هللا دبع نب تباث نب بعصم هاتأف « ءرجفلا

 هلام ىلإ بوكر لا ديري وهو ءةادغلا ةالص نم فرصنا نيح اموي بعصم

 ةعاس هذهأ «كلذ ةعاس هذه تسيل :لاق .ارعش ينم عما :لاقف .ةباغلاب

 :هسفنل هدشنأف «هتعمس الإ كك هللا لوسر نم كتبارقب كلأسأ :لاق ؟رعش

 نامزلا اذ نم ريحا تنأ تنأ يلع نباو يبلا تنب نبا اي

 ناقفاخلا مهرجي مل نم هنم جانب سيل أ نامز نم

 .نابوت ينب نم خيشلا دي نم تالضعم اننزفح نويد نم
 نامت تددعأذإ نينامثب ان یاع تابتكم كاكص يف

 نايبصلاو ناوسنلا شيع قاض يمأو تذحأ نإ تن يبأب

 هنبا ىلعو ةئامعبس خيشلا ىلع :لاقف «هلأسف نابوث نبا ىلإ لسرأف :لاق

 .كلذ ىوس رانيد يتئام اهاطعأو ءامهنع ىضقف «ةئام

 وهو- رعاشلا ملس نبا مدق :لاق «ينانكلا ىج نب دمحم نع -۸

 نب دلاحخ نب برَح ىلع -هللا دبع نب رمع نب ةحلط لآل لوم هنأ معزي
 :هحدمب لاقف «ةيواعم نب ديزي

 احاجنلا تيقل ابرح تيق الو مههباوبأل تعفداملف

 احام الإ رسعلا ىلع ىبأيو نولئاسلا هطبخب هاندحو

 احابنلا ىسنيو ريرهلا باهي مهبلك ىرت تح نورازی
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 فورعملا عانطصا ةلاسر قالخألا ۲ا مراکمو لقعلا باتک

 .رانيد فلآ يشارف تحت عضو مث «كشارف تت ام اخف تضهن اذإف
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 فورعملا عانا ةلاسر قالخألا مراكمو لقحلا ب بانک

 ال نم» :ک هللا لوسر لاق :لاق 4ظ د يردخلا ديعس يأ نع -۹

 ا هللا رکشي ال سانلا

 ال نم» :ل هللا لوسر لاق :لاق د سيق نب ثعشألا نع ١-

 . "هللا رکشي ال سانلا رکشی

 تمدق :لاق «ىملسألا دردح يأ نبا وأ دردح يأ نع - ۲

 :تلق «تيتأ املف «جحلا تدرأف يف باطخلا نب رمع ةفالح يق ةنيدلملا

 ناك و «هبحي ايا كيبن ناك ةي ٬كيبن باحصأ نم الحر يل ضيق مهللا

 ىلع خيش اهفلح ةقان دوقي راح ىلع دوسأ مالغب انأ اذإف ؛كيبن بحي

 ؟خيشلا اذه نم !مالغ اي :دوسألل تلقف «هرامح

 ريخ تقفارف يلب هللا لوسر بحاص يراصنألا ةلمسم نب دمحم :لاقف

 ‹«فورعملاو ركشلا انريسم يق اموي انركاذتف «ليزن ريخ تلزانو «قيفر

 .حيحص نسح ثيدح :لاقو ۳۳۹/٤ يذمرتلا هجر (۱)
 . ۱۹۸/۸ نابح نبا هححصو .حیحص نسح ثیدح :لاقو ۳۳۹/٤ يذمرتلا هجرحأ (۲)
 .تاقث دمحأ لاحرو يناربطلاو ۲٠٠۲/١ دمحأ هاور :۱۸۰/۸ عمجما يف يمثيملا لاق (۳)

 ٠٠۷/٤. ةراتخملا يت ءايضلا هححصو
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 اي» :تياث نب ناسحل لاقف لک هللا لوسر دنع اموی انک :دمحم لاقف

 اهرعش يف اھماثآ انع عضو دق هللا ن ناف ؛ ةيلهاجلا رعش نم ةديصق يندشنأ !ناسح

 :ةئالع نب ةمقلع اهب اجه ىشعألا ةديصق هدشنأف ««اهتیاورو

 رتاولاو راتوألل ضقانلا راع ىلإ تنأام مقلع

 .«يسلجم دعب ةديصقلا هذه يندشنت دعت ال !ناسح اي» کا هللا لوسر لاققف

 ينلا لاقف ؟رصيق دنع ميقم كرشم لحجر نع يناهنت !هللا لوسر اي :لاقف

 ابأ لأس رصيق نإو كك هلل مهركشأ سانلل سانلا ركشأ !ناسح اي»

 «لوقلا نسحأف ينع اذه لاسو» :لاق «الاقم ينم لوانتف «ينع برح نب نايفس

 .كاذ ىلع لب هللا لوسر هرکشف

 هيلإ تفلز نم» :الک هللا لوسر لاق :لاق «يفيص نب یی نع ۱۲۳

 دقق لعفي م ناف ؛ءاتلا رهظيلف لعفي م ناف ؛اهب زب نأ قلا نم هيلع ناف ؛دي

 ."(ةمعنلا رفك

 مامإلا هجرخأ .سانلل مهركشأ هلل سانلا ركشأ ٩٩: فيرعتلاو نايبلا يف ينيسحلا لاق )١(

 نع ٠٠٠/٤ ةراتخملا يف ءايضلاو بعشلا يف يقهيبلاو ريبكلا يف يناربطلاو ۲٠۲/١ دما

 يدع نباو «ديز نب ةماسأ نع اضيأ يقهيبلاو ۲۷٠/١٠ يناربطلاو «سيق نب ثعشألا

 ثيدحلا اذهو :لاق ءريبكلا عماحجلا يق اذك مهتع هللا يضر دوعسم نبا نع ۳

 نبا نع ثيدحلا قاس م ءةملس نب دمحم نع رييكلا عماحلا يف امك هببسو هريغل حيحص

 ٠٤١/٤١. خیراتلا يف رکاسع

 همحجعم يف يبارعألا نب ديعس وبأ هجرخأ «لسرم ثيدح ٠١۸/٦: ةباصإلا يق ظفاحلا لاق (۲)

 ي هل جرخملا يفيص نب هللا دبع نب یی وه نوکي ن مهضعب زوجو «يفيص نب ج نع
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 فورعملا عانطصا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتک

 :لفون نب ةقرو لاق ام تعم امأ :ىجي لاق مث

 ىمن دق بقاوعلا هكر دتف اموی هفعض كب لحي ال كفيعض عفرا

 ىزح دقف تلعف اع كيلع ىنثأ نم نإو كيلع ينثي وأ كيزجي
 نأ ؛شيرق نم خيش انثدح :لاق «يميتلا دواد نب نسحلا نع - ٤

 ضيرغ نسبا لوق ينيدشنأ» :اهنع هللا يضر ةشئاعل لاق لي هللا لوسر
 :تلاقف .«يدوهيلا

 ىوقلا ثر ايهاو يلبح فلي ۾ هلاصو تدرأ اذإ يركلا نإ

 يأ ام كلذ دعب ىبأيف يدهج ٠ هبيغ ظفحأو هتنامأ ىعرأ
 یمن دق بقاوعلا هکر دتف اموی هفعض كب لحي ال كفيعض عفرا

 ىزج دقف تلعف اع. كيلع ىنثأ نم نإو كيلع ينثي وأ كيزجي

 دقف اهمتكف دي هيلإ تعنص نم :ناكا ليربج لاق اذكه» : يلا لاقف

 .'(اهرکش دقف اهرکذ نمو ءاهرفک

 نيثيدحلا نيذه يف هبسن هنأكو هنع سابع نبا لوم ديعس يبأ نع هتياور نم حيحصلا
 عابتأ تاقث يف نابح نبا هركذو ثيداحأ هلو ةقث ناك :دعس نبا لاق «هدحل نيلسرملا
 دقف ءددسم دنع هب احرصم ءاح دقف « هللا ءاش نإ باوصلا وه هزوحج يذلاو .نيعباتلا

 نع ددسم هاور ١١١/١: فاحتإلا يف يريصوبلاو ٠٠٤/١ بلاطملا يف هسفن ظفاحلا لاق
 .تاقث هتاور لضعم دانسإ اذه :يريصوبلا لاق .يفيص نب هللا دبع نب ىح

 ٦۲. :مقرب هجیرخت رظناو ‹مسي م نم هدانسإ يف (۱)
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 فورعملا عانطصا ةئاسز قالخألا مزاكمو لقعلا باثک

 ال نم» :للک هللا لوسر لاق :لاق هل د ريمع نب ةماسأ نع-١

 قل لا رکشی ال سالا رکشب

 ال نم» :الک للا لوسر لاق :لاق إف ريشب نب نامعنلا نع - ٠١

 .یئکلا رکشی ال لیلقلا رکشی ال نمو هلا رکشی ال سانلا رکشی

 نم» :ل هللا لوسر لاق :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع - ۷

 ."(هرکش دقف هرکذ اذاف ؛هرکذیلف عطتسی مل نمو هب یفاکیلف افورعم يلوأ

 نادمه ىشعأ تعم :لاق «ينالادلا رصن نب كلام رصن يبأ نع -۸

 ءاظاکع نودیری هموق نم رفن هعمو ‹ةيلهاجلا يق رعاشلا ينادمهلا مرح

 ناكم ىلإ اوهتناف «ديدش شطع مهباصأ دقو «مهقيرط يف ايبظ اوداطصاف

 .مهفرعأ م نم هيفو ٠۹١/۱ يناربطلا هاور :۱۸/۸ عمحلا يف يمشيملا لاق )١(
 هاور ۲٠۷/١: عمحجا يف يمثيملا لاق . ٠١۲/٤ بعشلا يف يقهيبلا هجرحخأ «نسح ثیدح (۲)

 محاجرو يناريطلاو ۲۲۹/۸ رازبلاو ۳٠۳ ص دنسملا ىلع هتادايز يف دمحأ نب هللا دبع

 «ةمعنلاب ثدحتلاب ناسللا ركش :ماسقأ ةثالث ركشلاو ٠١١/١. يوادملا محار .تاقث
 اذهو «ىلاعت هتم ةمعن لك نأب'فارتعالاب نانجلا ركشو «ةمدخلاب مايقلاب ناك ألا ركشو

 اغإو «ىلوأ نامتكلاف الإو «دسحك ررض اهب ثدحتلا ىلع بترتي مل ام هعضوم ربخلا

 ضيف .لضفأ رتسلاف الإو ةنتفلا هسفن ىلع نمأو هب يدتقي نأ دصق اذإ اذه لثشم زوجي

 ۳۹۹/۳ ریدقلا
 حلاص هيفو ٥۷/۳ طس وألا ف يناربطلاو ۹٠/٦ دمحأ هاور ۱۸١/۸: عمحلا ف يمثيملا لاق (۳)

 يف ءايضلا هححصو .تاقث دمحأ لاحر ةيقبو ةفعض ىلع قو دقو رضحألا يأ نبا

 .ةحلط نب ىسوم ثيدح نم ۳۷/۳ ةراتخملا
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 فورعملا عانطصا ةلاسر_ قالخألا | مراكمو لقحلا - بانک

 فن اذإ ىقح شطعلا نم ةنوبرشيو يظلا مد نودصفي اولعجف «ةريجأ هل لاق
 هباخصأ راثأف ءابخلا ف كلام ماتو «بطحلا بلط اوقرفت مث «ةوخمذ

 !كلام اي :اولاقو ءاولبقأف «كلام ءابح لحد ىقح باسناف "اعاجش

 متففك ال مکیلع تمسقأ :لاقف ‹«كلام ظقيتساف .هلتقاف عاجشلا كدنع

 :لوقي كلام ًاشنأو «بهذف دوسألا باسناو «اوفكف «هنع

 عانتما هب سيلو هعنيمأو يراج زعب مرحلا يناصوأو

 عاتملا عنماذإ هعنمأو هنع دوذأو هميض عفدأو

 عاجشلا يب راجتسا ام ءيشل اوحنت هنع يلإ مكل ىدف

 عالتلاف ةريحجأ هنمضت ريجتسم مد اولمحتت الو

 عانق مكنيعأ نود نم هل ۰ رمأ بغ نورتاملنإف

 :لوقي وهو مهب فتهي فتاهب اذإف ؛ شطعلا مهدهحأ دقو اولحترا مث

 ابعتلا اهموب اياطملا اوموست تح مكمامأ ءام ال موقلا اهيأ اي

 ابغللا بهذي ءامو ءاور نيع بثك نع ءاملاف ةماش اولدعا مغ

 ابرقلا اوؤلماف هنمو اياطملا اوقساف مكير هنم متبصأ ام اذإ تح

 .رعش نم تيب :ءابخلا )١(

 .انابعث يأ (۲)

 .فحزو یلدت يأ )۳(
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 فورعملا عانطصا ةئاسز قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 اولو «مهلبإ اوقسو اوب رشف «ةرارخ نيعب مه اذإف ؟؛ةماش اولدعف :لاق

 اوري ملف نيعلا عضوم لإ اوهتناف ءاوفرصنا مث «ظاكع اوتأ مث «م هير هنم

 :فتهي فتاه اذإو ؛اشیش

 ةا ص هللا كازح نع لامان

 ذحأ نم فرعلا عانطصا يف ندهرت ال
 قهز نم تيحأ يذل عاجشلا انا

 ميلستو يم مكل عادواذه

 مورحم فورا مرحي يذلانإ

 موسقم ركشلا نإ كلذ تركش

 موملم بغلا دعب رفكلاو شاعام

 ي ينلّدعيل لجرلا نإ :لاق «یلیل يآ نب نجرلا دبع نع ۱۹۰

 .هل اهرکشاف ةالصلا

 ينب لوم لضفلا نب ديعس ثدح دمحم نب هللا ديبع نع ٠

 «ةنسحلا ةحفصلاب يناقليل لجرلا نإ :لوقي كيبأ مع تعم :لاق «ةرهز

 .هقفاكأ نأ لبق تومأس يأ ىرأف

 ولف «بحأ ام يناقليل لجرلا نإ :لاق «دوسألا ةيواعم م يآ نع ٦۱ا

 :ةطحللا ىح ركشيل مركلا نإ :لاق هلا دييع يأ نع

 :ةشئاع نبا دشنأ - ۳

 تلح يه نإو ننمت م دئاوف ينم تحارت نإ ارمع رکشأس
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 فورعملا عانطصا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا ب باتک

 تلز لعنلا اذإ ىوكشلا رهظي الو هقيدص نع ىنغلا بوجح ريغ تف

 تلحت یتح هینیع یذق تناکف اهناكم ىفخي ثيح نم ةلحخ ىأر

 :ىمعثخلا ايركز وبأ دشنأو ٤-

 مدعا ةابش مهنع للفي هنناوخإب ىرثأ نيحادب

 مدنلا لبق فرعلاب ردابف نامزلا فرص مزحلا هفوحخو

 نإ :رمتعملا نب روصنم يل لاق :لاق «يروثلا نايفس نع ٥-

 .يعالضأ نم اعلض اهب رسكي امنأكف «ءاملا نم ةبرشلا ينيقسيل لحرلا

 ذداختا معلا ةاكز :لاقي ناك :لاق «يلماعلا رصن يبأ نع ٦-

 .فورعملاو عئانصلا

 :نيسحلا دشنأ -۷

 رخداف مراكملا يوذ دنعف اركش اهب ىغبت ةعينص ترحدا اذإو

 رتتساف ةعانقلاب ةصاصخلا' ىلعو انئاص كضرعل نكف ترقتفا اذإو

 ةمربش نبا لحر لأس :لاق «يلجعلا حلاص نب هللا دبع نع -۸

 نب نابح لاقف «همالف «هيلع ترذعتف ةحاح هلأس مث ءاهاضقف جئاوح

 .ركشلا ليلقل «هعنم ليلق هيلوأ «اريثک ارکش هعنم الحر نإ «هلاو :يلع

 .ليلق دعب ةفوكلا لهأ لحر «هللاو اذه :ةمربش نبا لاقف

 ركشي مل نم :لاقي ناک :لاق «يميتلا دمحم نب هللا ديبع نع -۹
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 فورعملا عانطصا ةلاسر قااخألا مراكمو لقعلا بانک

SESS OES ES ESSE E ES3  

 نمحرلا دبع نب نيسحلا دشنأ ٠-

 نمثلا يق هللا دنع ركشلا نم ىلعأ ٠ ةلزنم ركشلا قوف فرعأ تنك ول

 نسح نم تيلوأ ام ولح ىلع يوذح ةبذهم يم اهكتحنم اذإ

 :دلاخ نب ىح ديزي نبا دشنأ -۱

 ركکاشل ينإو ابولغم ترصقف ۰ يب تعنص اميف ركشلا ءاغتبا تبلط

 رقاح كاذ نم ترثكتسا امل تنأو ةهادب ليزجلا ىنيطعت تنك دقل

 ريختملا ةدقع كدو لابحب امصعم يلبح مامز تدقع ينإ

 رفخب ل اهلثم كنم زاف نم ٠ ةظوفحم ةمذب كنم تذحأف

 نب هللا دبعل روصنملا رفعح وبأ لاق :لاق «ریکب نب سنوي نع ۳٣-

 ريج امو !نينمؤملا ريمأ اي :لاق .رماع مأ ريجمكل كايإو ينإ :يراحلا عيبرلا

 ىلإ اهوؤجلأف عبضلا الإ اودجي ملف ديصلا نوبلطي موق جرح :لاق ؟رماع ما

 «اهوك رتو اوبهذف !نالف ينب اي لاق «ىدانف ءاهودارأف «يبارعأ ةميح

 ا هاحخآ كرتو هتجاحل جرخف ءاهنمسأ تح نيللاو محللاب موذغي لقا
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 س س فورعملا عانطصا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 هاخأ دحوو ‹تبهذ دق عبضلا دحوف عحرف ءاضيرم ةميخلا بناج

 ( :لوقي ًأشنأف ءاعطقم

 رماع مأ ريج ىقال يذلا يقالي هله ريغ يل فورعملا عنصي نمو
 رئاردلا حاقللا نابلأ نم انابل هلحرب تراجتسا نيج اه ماد

 رفاظأوامه باينأب هترف  تلماكتام اذإ ىح اهنمسأو

 ركاش ريغ نم فورعملا دي دارأ ٠ نم ءازج اذه فورعلا يوذل لقف

 هللا دبع نب دايزل رفعح وبأ هلاق امنإ :ىثراحلا ىح وبأ لاق «ريخألا تيبلاو
 .يڻراح ا

 كلثمو ىلثم ام «نتنخف قنامأ يف كتك ر شأ :لاقف «هيلع لحدف «هلمع

 «ةصقلاب هربخأف ؟رماع مأ ريج ام !نينمؤملا ريمأ اي :لاق .رماع مأ ريج الإ

 الو ءامهرد الو ارانيد كتنح ام !نينمؤملا ريمأ اي «هللاو ال :لضفملا لاقف
 تجرح امك يلهأ ىلإ عحرأف هب ىراكتأ :تلق .لاقشملا اذه الإ تبصأ

 .كنم هب قحأ نحن مله :لاق «كدنع نم

 ثاغأ نم» :ل هللا لوسر لاق :لاق هبط ظ كلام نب سنأ نع 1°

 يدو هرمآ حالص اهنم ةدحاو ءةرففم نيعبسو ةئالث هل كك هلا رفخ افوهلم

 .(ةرخآلا يف هل تاجرد نوعبسو ناتنثو

 ۰ :مقرب مدقت (۱)

 - ۰ -۔



 تفورعملا عانطصا ةلاسر قالغ مركمو لقعلا بت
OES ESSERE GES e OO TOE SDE ESE 

 ا

 ىلع رتس نم» :# هللا لوسر لاق :لاق 4 ةريره يبأ نع ۹

 لك هللا رسي ملسم ىلع رسي نمو «ةرخآلاو ايندلا يف ل هللا هرتس ةروع ملسم

 نمو «هيخأ نوع يف دبعلا ناك ام دبعلا نوع يف ىلاعت هللاز «ةرخآلاو ايندلإ يف هيلع

 ایرک ع کٹا سش ةبرک ملسم نع سفت نمو ایس هب عرس ا هلمع هب اط

 '(ةمايقلا موي هترثع ق هلا هلاقآ املسم لاقآ نموا ءةمايقلا مري برک نم

 :ةريحألا ةلمحلاو ظفللا يت ليلق فالتحا عم ٠۷٤/٤ ٠ ملسم هجر «حیحص ثیدح (۱)

 ٤۰٦1/۱۱ نابح نباو ٠۲/۲ مكاحلا اهجرحخأ لب ملسم اهجرخمي م .. .املسم لاقآ نم

 اذإ يرتشملا ىلإ نمفلاو هكلام ىلإ عيبملا داعو عيبلا خسف يأ :لاقأ .حيحص ثيدح وهو

 هب رومألا ناسحإلا نم يهو دهعلاو عيبلا يف ةلاقإلا نوكتو ءامهالك وأ امهدحأ مدن ناك

 - ۹۱ ۔



 فورعملا عانطصا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك
EES O EO E O 2 ESOS GSR 

 هل اعرغ بلط ههظ ةداتق ابأ نأ ؛ةداتق يبأ نب هللا دبع نع -۷

 وبأ لاق .هللآ :لاق هلآ :لاق ‹رسعم ينا :لاقف «هدحو مث «هنع یراوتف

 برك نم نك هللا هيجي نأ هرس نم» :لوقي ب هللا لوسر تعم :هاط ةداتق

 .هنع ٌعَضيل وأ ءارسعم رظنيلف ‹ةمايقلا موي

 نأ بحأ نم» : هللا لوسر لاق :لاق هلظ رسيلا يبأ نع -۸

 . بع عضيل وأ ءارسعم رظنيلف «هلظ يف كك هلا ةلظب

 ءارسعم رظنأ نم» :لاق كي هللا لوسر نأ ؛فاط رسيلا يأ نع -۹

 .(هلظ يف كك هللا هلظأ ؛هنع عضو وأ

 نأ دارأ نم» :4 هللا لوسر لاق :لاق هه رمع نبا نع ٠۰-
 .“«رسعم نع ج رفيلف «هتبرک فشکت نأو «هتوعد باجتست

 . ۱۱۹٩/۳ ملسم هحرحأ «حیحص ثیدح (۱)
 .۸۰۸/۲ ةحجام نباو ٤۲۷/۳ دمحأ هحرخأ «حيحص ثيدح (۲)
 .۲۳۰۲/۲ ملسم هجرحا «حیحص ثیدح )۳(

 دمحأ لاحرو ۷۸/٠١ ىلعي وبأو ۲۳/۲ دمحأ هاور ۱۳۳/٤: عمحملا يف يمشيملا لاق )٤(
 ايندلا يبأ نباو ۲٠۲/١ ديم نب دبع هاور :۳۲/۳ فاحتإلا يل يريصوبلا لاقو .تاقث

 ثيدحلا نّسح اذه ديز يف فالخلا لجأ نمو :تلق .يمعلا ديز فعضل ؛ فيعض دنسب

 خيشلا لاق امك رظن دانسإلا ىفو «يوادملا يف يرامغلا هيلع هرقأو عماحجلا يف يطويسلا
 .اسنأ كردأ لب هكردي م هناف ؛رمع نباو دیز نیب عطقنم هنأب حجرو «رکاش
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 فورعملا عانطصا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا باتك

 ارسعم رظنأ نم» لک لاق: لاق طظ د سابع نبا نع ۸۱

 «دتبوق ىلإ هبنذب ىلاعت هللا هرظنأ ءةرسيم ىلإ

 نم» :44 هللا لوسر لاق :لاق هلت تماصلا نب ةدابع نع -۲

 .هلظ الإ لظ ال موي هلظ ين هللا هلظأ «هنع عضو وأ ارسعم رظنأ

 ديو «حون نبا «نسحلا ثعب :لاق «رانيد نب كلام نع -۳

 «مکعم هب "اوصخشأف يانبلا تباث اورم :لاقف «هيحأل ةجاح ىف ليوطلا

 لاق يذلاب هربحأف نسحلا لإ ديم عحرف .فكتعم ينإ :تباث مهم لاقف

 ةحاح يف كيشم نا ملعت امأ !شيمع اي :هل لقف «هيلإ عحرا :لاقف .تباث

 4 .؟ةجح دعب ةجح نم كل ريخ ملسملا كيحأ

 نی یاب للت هللا لوسر رم :لاق هل يردخلا ديعس يأ نع ٤-

 يل مرغ اذه :لاق .(؟يبا اي اذه نم» :لاقف «هل اممرغ مزالم وهو بعک

 )١( عمحملا يف يمثيملا لاق  :۱۳٤/٤ریبکلا يف يناربطلا هاور ٠١۱/۱۱ طسوألاو ٠٠٠۹/۲
 لإ هبنذب .امهفرعأ م هخيش خيشو مكحلا خي خيشو «يدزألا هفعض دوراجلا نب مكحلا هيفو

 ءازج ةبوتلا لبق ةًأجف هتي الو هبنذ ةبوقعب هحاعي الو «هتبوت لبقيف بوتي نأ ىلإ :هتبوت

 ل تبثآ یتح هعفر نإف ؛مکاح رمأب ال هسفت لبق نم هرظنأ اذإ اذه :يبرعلا نبا لاق .اقافو

 ةرظنف ةرشَعوُذ راك نإ ل هلوق يف رسعملا ىلع ربصلاب هللا رمأ دقو «باوث هل نکی

 دنع هرسع تبثی م نو «هتبلاطم مرح هرسع نیّدلا بر ملع یقمف [ ةرنلا ( ةرسَيَم ىلإ

 راظنالا دوصقم لصحب ءاربإلا نأل ؛حصألا ىلع هراظنإ نم لضفأ هؤاربإو «يضاقلا

 .كرادملل ارظن انايحأ بحاولا لضفي بودنملا نأ نم عنام الو ةدايزو

 ٠۷۹. :مقر ثیدحلا رظنا (۲)

 .هب اوتأف :يأ (۳)

- ۳ 



 فورعملا عانطصا ةلاسر قالخألا مداكمو لقعلا بانک
___ 

 ام») :لاقف « هيل ! عحر مث «هنأشل ىضم م .«هيلإ نسحأف») :لاق الب انأف

 ينترمأ دقو !هللا لوسر اي لعفي نأ ىسع امو :لاقف .«؟كميرغ لعف

 هتدعاسمل اثلثو يل هلوسرل اغلثو كك هلل اغلث تكرت «هيلإ ناسحإإلاب

 ۾ «هحاون تدب تح 3 هللا لوسر مسیف ءا هللا ةنادحو یللع يايا

 ٠ اال ي اي انرمأ اذهب» :لاق

 ا ا کا ا یاو قف ل ی نا ری یک لو

 رظنأ نم» :لاق .هّرسي هللا لوسر اي انلك :اولاق .اثالث «؟مهنج حيف نم

 نهج حيف نم ك هللا هاقو ؛هنع عضو وأ ءارسعم

 الحر بلطي ناك هنأ ؛يلظ هيبأ نع ةداتق يأ نب هللا دبع نع ٦-

 هفلحتساف «رسعلا :لاق ؟كلذ ىلع كلَّمَح ام :لاقف «هنم ىفتحخاف «نيدب

 ل هللا لوسر تعم :لاقو «هاطعأف هکصب اعدف «فلحف «كلذ ىلع

 يراخبلا جرخأ دقف ؛نيحيحنصلا يت ةصقلا لصأو «ظفللا اذهب هجرح نم ىلع فقأ 4 )١(

 هل ناک انی دردح يأ نبا یضاقت هنأ ؛بعک نب يبا نع ۱۱۹۲/۳ ملسمو ۱
 لع هللا لوسر اهعم ىتح امهتاوصأ تعفتراف «دجسملا يف ج هللا لوسر دهع ىلع هيلع

 نب بعک یدانو هترجح فجس فشک یتح ی هللا لوسر امهیلإ جرحف هتیب يف وهو
 نم رطشلا عض :نأ هديب راشأف !هللا لوسر اي كيبل :لاق !كلام نب بعك اي :كلام

 .هضقاف مق :لاق !هلا لوسر ای تلعف دق :بعک لاق .كنيد

 يق ايندلا يبأ نباو ديج دانسإب ۳۲۷/١ دمحأ هاور :۲۳/۲ بيغرتلا يف يرذنملا لاق (۲)
 نب هللا دبع هدانسإ يقو دمحأ هاور ۱۳۳١/٤١: عمحلا يف يمثيملا لاقو .فورعملا عانطصا
 .حيحصلا لاحجر هلاحر ةيقبو همجرت نم دحأ م يملسلا ةبوعح
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 فورعملا عاتطصا ةلاسر قالخألا مراكمو لقعلا بانک

Roneهتک  

 .(ةمايقلا موي برک نم هللا هاجخآ ؛هنع عضو وأ ءارسعم ًاسنأ نم» :لوقپ

 ينلمأتف طق لحر يلإ رظن ام :لاق «ناورم نب زيزعلا دبع نع ۷

 نم راعت اذإف اهئارو نم تيتأ مث «هتجاح نع هتلأس الإ يايإ هلمأت دتشاف
 هتراج ىلإ ادغ م «يئاقلل ابقارتم «هحبصل امطبتسم «هليلل اليطتسم هنسو

 رج نم حبرأب يلإ هودغ نم عحر الإ مهتاراجت ىلإ راجتلا ادغو «هسفن ف

 فيك «هياع فلخب هللا نأ نقويو « هقزرب هللا نأ نقوي نقوم نمؤم ابجعو
 E ٤ !؟عامس نسحوأ رحأ ميظع نع الام سبح

 .. ةقالطلا دوجلا راعش [ةنيدلا]....:لاق نيسحلا نب يلع نع -۸
 .ههجو ءام [ظفحي نم] لاجرلا ريخو «لاؤسلا دنع

 ق ىح «رمحألا رفعج ىتأ :لاق ءدباعلا دمحم يبأ ةمزح نع -۹4

 نأ تدرأ م !يحأ اي :لاقف «ارانيد نيثالث هنم ضرقتسي لیهک نب ةملس
 املف «كيلإ اهب ثعبأ ىتح ةعقرب يلإ تبتك الأ ؟يلإ كعيجع كسفن لذت
 ديرأ انأو هيلإ اهتعفد امو :لاق ءاهنم هللح :ىحیل لیق «رفعج رضح

 ٠ .هنم اهذحأ

 ىلع مجعألا دايز لحخد :لاق «نمحرلا دبع نيب نيسحلا نع ٠-
 :تايبألا هذه هدشنأف «زيرك نب رماع نب هللا دبع

 .۸ :مقرب هجرخت مدقت (۱)
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 قالخألا م راکمو لقعلا ب اتك

 اداوج اماّسب تالعلا ىلتع الإ رهدلا هارتال كل خأ

 اداع هيحخأ رقف داع ام اذإ قذميەتدومام كل خأ

 ادازو انتينم قوف ىطعأو اكلت امف ليزحلا هانلاأس

 اداسولا نو اكحاض مست الإ هيلإ دوعأ الارارم

 هنإف ؛باذكب كتحجاح لزنت ال :لاق «ةبيتق نب ملس نع ۹١-

 «لكأ موق دنع هل لحرب الو «ةديعب يهو اهبرقيو ةبيرق يهو اهدعبي
 .كرضيف كعفني نأ ديري هنإف ؛قمحأ ىلإ الو «هتحاحل ءاقو كتحاح لعجيف

 لامعألا يأ :4 هللا لوسر لعس :لاق لف ةريره يأ نع -۲

 ءانيد هنع يضقت وأ ءارورس ملسملا نمؤملا كيخأ ىلع لخدت نأ» :لاق ؟لضفأ

 .(«ازبخ همعطت وأ

 يف املسم رتس نم» :لاق يئ يبلا نأ هل د دل نب ةملسم نع - ۳

 ةبرك هنع ك هللا كف ءابوركم یجن نمو «ةرخآلاو ايندلا يف ن هللا هرتس ءايندلا

 "٩ هتجاح يف كك هللا ناك هيخأ ةجاح يف ناک نمو ‹ةمايقلا موی برک نم

 لماكلا يف يدع نباو 7 بعشلا يف ىقهييلا هحرحأ «هدهاوشل نسح ثيدح (1)

 زبخلا صح - اغنإو ءلضفأ محللا وحن نم هقوف امف :ازبخ همعطت .رمع نبا نع ۳

 لضفألاو «ناوحإلا ىلع لاضفإلا كرت يف رذع ءرملل ىقيي ال تح هدوحو رسيت مومعل
 .ثيدحلا يق ءاج امك هيهتشي ام هماعطإ

 .تاقث هلاحرو ٠١٤/٤ دمحأ هاور ۲٤٦/١: عمحملا يف يمثيملا لاق (۲)
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 فوزرعملا عانطصضا ةلاسر قالخألا ا مراکمو لقعلا ب بانک

 هاخأ رتس نم» :لاق لي هللا لوسر نأ ؛ظ ةريره يأ نع-٤

 . ءاندلا برك نم ةبرك هيخأ نع سفن نمو «ةمايقلا موي هيلع هللا رتس ملسلملا

 نوع يف دبعلا ناك ام دبعلا نوع يف هللاو «ةرخآلا برك نم ةبرك هنع هللا سفن

 هيأ ١ .

 نم ام» :لاق «هعفر هدج نع هیبأ نع دمحم نب رفعح نع ٥-

 هللا دبعي اكلم رورسلا كلذ نم كيك هللا قلخ الإ ارورس نمؤم ىلع لخدأ نمؤم

 ءهيلع هلخدأ يذلا رورسلا هاتأ هدحل يف نمؤملا راص اذإف «هدحويو هدمحیو لب

 ىلع ينتلخدأ يذلا رورسلا انأ :لوقيف ؟تنأ نم :لوقيف ؟ينفرعت امأ :هل لوقيف

 ‹تباثلا لوقلاب كنبثأو «كتجح جح كنقلأو كتشحو سنوأ مويلا انأ ءنالف

 نم كلزام كيرأو كك كبر نم كل عفشأو ةمايقلا دهشم كب دهشأو

 . "ةدجلا

 فورعملا لهأ نإ» : هللا لوسر لاق :لاق هظ رمع نبا نع ٦-

 يف ركنملا لهأ مه اندلا يف ركنملا لهأو «ةرخآلا يف فورعملا لهأ مه ايندلا يف
 ءرفاسملا لجرلا ةروص يف ةمايقلا موي فورعملا لهأ ثعبيل ىلاعت هللا نإو ءةرخآلا

 رشبأ :لوقيو «بارتلا ههجو نع حسميف «هربق هنع قشنا اذإ هبحاص يتأيف

 الف ‹ةمايقلا موي لاوهأ نم ىرت ام كنلوهي الو ءهتماركو هللا نامأب هللا يلو اي

 ۲۰۷٤/٤. ملسم هجرحخأ «حیحص ثیدح (۱)
 يلو باوغلا باتك يف خيشلا وبأو ايندلا يبأ نبا هاور ۲۹٠٦/۳: بيغرتلا ف يرذنملا لاق (۲)

 .ملعأ هللاو «ةراكن هنتم ينو نآلا ينرضحي ال نم هدانسإ
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 فورعملا عانطصا ةلاسر قالخألا مراکمو لن لقعلا باتک

 هب زواج یتح «هعور كلذب نکس اذه قتاو ءاذه رذحا :هل لوقي لازب

 هنع ينشني من ءةنجلا يف هلزانم ىلإ هللا لو لدع طارصلا زواج اذإف ؛طارصلا

 موي لاوهأ يف قئالخلا ينلذخ ؟تنأ نم !هللا دبع اي :لوقيف «هب قلعتيف فورغملا

 فورعملا انأ :لوقيف .ال :لوقيف ؟ينفرعت امأ :لوقيف .؟تنأ نمف «كريغ ةمايقلا

 . «ةمايقلا موي يف هب كيزاجيل اقلخ هللا يننعب ءايندلا يف هتلمع يذلا

 لهأب رمؤي» :ل هللا لوسر لاق :لاق هه كلام نب سنأ نع -۷
 عفشا !نالف اي :مهنم لجرلا هل لوقيف «ملسملا لجرلا مهب رميف «نوفصيق رانلا

 .كتيقسف ءام ينتيقستسا يذلا انأ ؟ينفرعت امأ :لوقيف ؟تنأ نمو :لوقيف .يل

 ينتيهوتسا يذلا نأ لوق ,كلذ لغم :لجرلا لوقيو .عفشیف هل عفشيف :لاق

)۲( 
 . «كل تبهوف

 ینا اشر بةس ر طمو تعال فزت ءانسج ةًأرمو

 :اهركشي الازم دنع ةعينصو

 سانلا يأ :نايفس يحأل يق :لاق «ةنييع نب ميهاربإ نع -۹

 .1۹/۲ حضوملا يف بيطخلا هجرحخأ (۱)
 يأ نب ثراحلاو ةبيش يبأ نب ركب وبأو ددسم هاور :۱۹۸/۸ فاحتإلا ف يريصوبلا لاق ()

 يلصوملا ىلعي وبأ هاورو «فيعض وهو يشاقرلا ديزي ىلع مهديناسأ رادو ةماسأ
 .ظفللا يت ريسي فالتحا عم :تلق :ةراس يأ نب يلع فضعضل ؛ فيعضاكتسب ١

 .ريدقلا ضيف نم كردتسا صنلا مظعل سمط لصألا ي ١)۳(
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 ی اسر قفا راو لقعلا بانک

 ايندلا لجاع يت امأو طرفملا ملاعلاف توملا دنع امأ :لاقف ؟ةمادن لوطأ

 .هل رکشی ال نم دنع فورعملاف

 :يدزألا نمهحرلا دبع وبأ دشنأ -۲ ٠)

 عئاض كرمعل فورعم كلذف هلهأ ريغ يف فورعملا عضو اذإ

 عضاوتلا نيحلاصلا نم كبسكيو ةعفرو ازع هللا كدزي عضاوت

 ءيش يأ ىلع :كولملا ضعبل ليق :لاق «دمحأ نب ليلخلا نع-١

 .هل ركش ال نم اضر يف داهتحجالا ىلع :لاق ؟مدنأ تنا یضم ام
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 فورعملا عانطصا ةلاسر رخآ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا متاخ دمحم انيبن ىلع هتاولصو

 ۔ ۹٩ -





 فرش ها الز ل
1 









 نع رک تَددَرَ امو r E لاق لامر كرابت

 ُهركأ اأو تّوَملا هركي هال ءنموُملا سفك ضب يف تذدَرَ ام ءةلعاق انآ ِءيش

 ا

 اعلا نم اًباَب ديرب نم نينموُمْلا يدابع نم نو هنم هل دب دب الو «هءاَسُم

 و لر نيالا يد دبع يلإ برقي امو «كلذل سقف بخ هلي ال ةن
Ao A er0 اعْمَس هل تنك هح اذ حا یت يل لفتڪي يدع لار امو هيلع تضر 

 هَل تصف يل حصو ءهيطْعأف يبلاسو ءهبجأف يناعد .ادُيرمو ادي ارو

 كلذ هدسفأل هترقفأ ولو ىفغلا الإ ةئاعإ خلص ال نم نينا يداّبع نم نو

 ُهَدَسْفَأل هَل تْطَسَب ولو َرقفلا الإ هناعإ حلصي ال نم نينمؤملا يدابع نم نإو

 ُهمقمأ وو تملا الإ هئاعإ هَل حصي ال نم نينموُمْلا يداّبع نم نإَو كلذ

 ولو مَقُسلا الإ ةئاقإ حلي ال نم م نينمولا يداَبع نم نو كلذ ُهَدَسْفَأل
2 

2 

 ٌميلَع مهبوُلقب يا «يملعب يداَبع را ربا يِإ كلذ ةدسفأل ةخَحْص هتححصأ

 رداون يف يذمرتلا ميكحلاو ءايلوألا يف ايندلا يبأ نبا هجرحأ :ردلا ف يطويسلا لاق (۱)

 هخيرات يل ركاسع نباو ۳٠۸/۸ ةيلحلا يف ميعن وبأو هيودرم نباو ۲۳۲/۲ لوصألا
 هدانسإ يفو ۳۲۷/۲ باهشلا يت يعاضقلاو سودرفلا ق يمليدلا هجرحأ امك . ۷

 طسوألا ين يناربطلا هاورو .لوهجج :متاح وبأ لاق ؛ يناسغلا ورمع نبا وهو «ةقدص
 هدانسإ يقو هريغو يناربطلا هجرح :عماجلا يف بحر نبا لاق .رحخآ قيرط نم ١

 ص !
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 موفي وداع نم ناص هو :لاق ي يبلا نع رمع نبا نع -۲

 نیل كنو دج ا مخ مختار وع ی میخ تخ ی

 “ةيفاع يف اهنم ْمُهو ملا ليلا عطفك فلا ٌمهَْلَع

 ناص هلل نإ :لل هللا لوسر لاق :لاق هه كلام نب سنأ نع -۴

 ةئجا مُهَلحذُيو ءةيفاع يف مهتيعو ةيفاع يف مهبيخُ ءالبلا نَع مهب هبي هقلَح نم

 ت

N 

 رب مهد قاع ي مهتر اع ي میش فاع نم ماو 0

 . "ةا

 نع ايندلا يف مهب ضي ادابع كك هلل نإ:لاق « ينانبلا تباث نع ٠-
 ېت

 يناربطلاو رازبلاو ىلعي وبأ هحرحأ ۳٤۹/١١: حفلا يف ظفاحلا لاقو .لوهججو نافيعض

 يأ ةياور نم ۲۳۸٤/١ يراخبلا حيحص يف ثيذحلا لصأ :تلق .فعض هدنس ينو

 رظنا .الصأ هل. نأ ىلع اهعومحم لدني ىرحعأ قرط ثيدحللو :ظفاحلا لاق .ةريره .

 ٠٠٤١. :مقر ةحيحصلا ةلسلسلا

 هدنس يق ۲٦٦/٠١: يمثيملا لاق ۲٠٠١/١ طسوألاو ۳۸١/١١ ريبکلا يف يناربطلا هجحرحأ )١(

 يف يريصوبلا لاقو .اوقثو هلاجر ةيقبو يبهذلا هلهج دقو هفرعأ م هللا دبع نب ملسم
 .لوهجج وهو هللا دبع نب ملسم هدنس يفو دنسملا ف ىلعي وبأ هاور ۷٤/۸: فاحتإلا

 ۰ .صاوحخ يأ :نئانض
 امك :تلق .ةفيعض هوحو نم يناربطلاو ايندلا يأ نبا هحرحخ :عماحلا يق بحر نبا لاق (۲)

 ۸۷/٤. نيودتلا اف يني ورقلاو ۲۳۷/۷ بعشلا يق يقهيبلا فيعض دانسإي هجرحأ
 .قيرطلا اذه نم هجبرخ نم دحأ ملو «بحر نبا لاق امك فيعض هدانسإ (۳)
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 انتوألا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ بانك

 مهشرف ىلع مهتيميو مهقازرأ نسحيو مهرامعأ ليطي ضارمألاو , لتشلا
 .ءادهشلا عباطب میو

 رمع لحد هنأ ؛هلظ رمع نع هيبأ نع ملسأ نب ب دیز نع ٦

 ام :لاقف لب هللا لوسر ربق دنع يكيي هلظ لبج نب ذاععب وه اذإف دجسلا

 ريسيلا نإ» :لوقي 4 هللا لوسر نم هتعمس ثیدح :لاق ؟ذاعم اي كيكبي

 مل اوباغ نإ نيذلا ؛ءايربألا ءايفخألا ءايقتألا بحي هللا نإو كرش ءايرلا نم

 ءاربغ لک نم نوجنی یدهلا حیباصم مهبولق ءاوفرعی م( اورضح نإو ءاودقتفی

 ..(ةملظم

 لإ زيزعلا دبع نب رمع ثعب :لاق «يمحللا ماس نب سابعلا نع -۷
 وأ يلع قش د دقل :لاق «هيلع مدق املف ديربلا ىلع لمحي يشبحلا مالس يأ

 كنع يغلب هنكلو كلذ اندرأ ام :رمع لاق .يلحر ىلع تققش دقل

 نابو تعم” لاق .هب كهفاشأ نأ تببحأف ؛ضوحلا ف نابوث ثيدح

 ؛ءاقلبلا نامع ىلإ ندع نم يضوح نإ» :لوقي لب هللا لوسر تعم :لوقي

 نم ءامسلا موجن ددع هباوكأو «لسعلا نم ىلحأو نبللا نم اضايب دشأ هام

 ءارقف هيلع ادورو سانلا لوأ .ادبأ اهدعب امظي ال ةبرش هنم برش

 .يهذلا هيلع هرقأو دانسإلا حيحص لاقو ٠٠٤/٤ مكاحلاو ٠۳۲۰/۲ ةحام نبا هجرحأ )١(

 نب دمحأ هاور ٤۳/۷ ٤: فاحتإلا يف لاقو ۸۷/٤ حابصملا يف يريصوبلا هفعض دقو :تلق
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 ابايث سندلا اسوؤر ثعشلا مه :باطخلا نب رمع لاقف .'«نيرجاهملا

 . نب رمع لاقف .ددسلا باوبأ ممه حتفت الو ؛تامعنملا نوحكني ال نيذلا

 نهدأ ال مرح ال تامعنملا تحكنو ددسلا ىل تحتف دقل :زيزعلا دبع

 .خستي تح يندب يلي يذلا يبوث لسغأ الو ثعشي ىتح يسأر

 مه» :لاق لادبألا نع يك هللا لوسر تلأس :لاق هه يلع نع -۸

 الو نيعطنتملاب اوسيل» :لاق .يل مهلح :هللا لوسر اي تلق .(الجر نوتس

 ‹ةقدص الو ةالص الو مايص ةرثكب اولان ام اولاني م «نيقمعتملاب الو نيعدتبملاب

 ينمأ يل يلع اي مهنإ مهتمئال ةحيصنلاو بولقلا ةمالسو سفتلا ءاخسسب نكلو

 “"(رجألا تيربكلا نم لقأ

 نإ نم ةرخآلا كولم نم نإ» :ب هللا لوسر لاق :لاق «نسحلا نع -۹

 ىلع نذأتسا نإو «جوزی مل بطحخ نإو «دقتفی مل باغ نإو «هل تصنی م قطن

 "ارون مهألمل ايندلا لهأ ىلع ةمايقلا موي هرون لعجي ول هل نذؤي م ناطلس

 ۲٠٤/٤. مکاحلاو ۱٤۳۸/۲ ةحام نبا هجرحخأ «حیحص ثیدح (۱)

 :تلق .ءايلوألا تامارك باتك يف لالحلا هاور ٠١۷/۲: يواحلا يف يطويسلا لاق (۲)

 هدانسإو .الجر نوعبرأ :هيف نكلو دوعسم نبا نع ۱۸١/٠١ ريبكلا يف يناربطلا هحرحأو

 :نيقمعتملا .مهمالك يق نيقدشتملا :نيعطنملا . 1/1 يمثيهلل عمجما عحار فيعض

 .هتياغ ىصقأ بلطي يذلا هيف ددشتملا رمألإ يف غلابملا :قمعتملا

 ةلاسر يف فلؤملا ىلإ ريثك نبا ظفاحلا هبسن ةريره يأ نع الوصوم ءاح «لسرم ثيدح (۳)
 هل ددعو ۳۳۲/۷۰ بغشلا ي ىقهيبلا هجرحأو ةلاسرلا هذه يف ثيدحلا دحأ ملو «عضاوتلا

 ىلع اونذأتسا اذإ نيذلا؛«نيرمط يذ :ربغأ ثعشأ لك ةنجلا لهأ كولم نإ :هظفلو اقرط
 ث
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 ةيالو قحتسا هيف نك نم ثالث» :لاق «هعفر هبط و سابع نبا نع -۰

 هزجحیي قداص عروو ‹«هسفن نع هيفسلا هفس هب عفدي ليصأ ملح :هتعاطو هللا

 .(سانلا هبي يرادي نسح قلخو هللا يصاعم نع

 نم نإ» :لاعتو كرابت لوقي :لاق «دعجلا يأ نب ! ماس نع ١=

 هللا لأس ولو «هاطعأ ام ارانيد وأ ءهاطعأ ام اهرد مكدحأ لأس ول نم يئايلوأ

 ”هربأل هللا ىلع مسقأ ولو اهايإ هاطعأ ةنجلا هلأس ولو ءاهايإ هاطعأ ام ايندلا

 ؛ةنجا لهأب مكنيا الار :لاق ع هللا لوسر نأ ؛4لظ سنأ نع -۲

 4 هربا هلا ىلع مسقأ ول نيرمط وذ فعضتم فيعض لک

 ةمايقلا موي ناك اذإ ادابع هلل نإ» :لاق «هعفر دايز نب دمحم نع -۳

 ٠ (قلخلا باسح نم غ رفي تح تابسلا مهيلع ىقلأو رون نم ربانم ىلع مهسلجأ
 سسس

 تصني م ثيدحلا اولاق اذإو ءاوحكني م ءاسدلا اوبلط اذإو مه نذؤي م ءارمألا

 سانلا ىلع ةمايقلا موي هرون مسق ول «هردص يف حلجلتت مهدحأ ةجاح «مهوقل
 ۲٠۲٤/٤ ملسم يق وه ۱۹٦۲/٩: ءایحإلا ثيداحأ جيرخت يٿ يکبسلا نبا لاق "مهعسول

 .ةريره يبأ نع رخآ ظفلب ارصتخم
 ٥١۳- ثيدحلا رظنا ةريثك دهاوش هلو «ظفللا اذهب هجرخ نم دحأ ملو «فيعض هدانسإ )١(

 .ملحلا ةلاسر نم ه٥
 هيلع مالكلا الصف دقو ۹۸۸/۲ دنسملا يف ةماسأ يبأ نب ثراحلا هجرحأ «لسرم ثيدح (۲)

 ١. :مقر ثيدحلا عضاوتلا ةلاسر يف

 نب ةثراح قيرط نم ٤ ملسمو 7 يراخبلا هحرحأ «حيحص ثبیدح (۳)

 .لط بهو

 .مونلا :تابسلا .ظفللا اذهب هجرح نم دحأ مل «لسرم ثیدح )٤(
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 بلاغلا نأ تَّملع اذإ :ىلاعتو كرابت هللا لوقي :لاق «نسحلا نع ٤ ١-
 .يلإ عاطقنالاو يب لاغتشالاب هيلع ت تم یتعاطب كسَمَنلا يدع ىلع

 . هلا ّرکذ اوور اذإ نيذلا» :لاق

 الار :لاق ي هللا لوسر نأ ؛اهنع هللا ىضر ديزي تنب ءامسأ نع ٦-

 . لا رك اوڑر اذِإ نیذلا» :لاق .هللا لوسر ای یلب :اولاق «؟مکرایخب مُکربخُا
 اوز اذإ ادابع هلل نإ» :4 هللا لوسر لاق :لاق «نسحلا نع -۷

 ل ر ےس
 . للا رک ذ

 نباو ۷۲/١ كرابملا نبا هجرحأ ١٦/۳ ٠: ردلا ين هللا هحر يطويسلا لاق «لسرم ثيدح (۱)

 نبا نع الوصوم ءاج نکلو .هيودرم نباو خيشلا وبأو 1۱ ريرح نباو ةبيش يبأ

 ۸٠/٤ رداونلا ق يذمرتلا ميكحلاو ۷۲/١ كرابملا نبا هحرحأ :يطويسلا لاق .سابع

 نعو .هيودرم نباو خيشلا وبأو متاح يبأ نباو رذنملا نباو ۳۹٤/١( رصتحخملا) رازبلاو

 دسألا نب لهس نعو «هيودرم نباو ٦/١ ةيلحلا يق ميعن وبأ هجرحأ صاقو يأ نب دعس
 امك ٠١۹/۱۰ ةراتحخملا يث ءايضلا هححص سابع نبا ثيدح :تلق .خيشلا وبأ هجرحأ

 عمحجملا يف يمشيملا لاقو «ينابلألا خيشلا هنسحو ۳٠۲/١ ىربكلا ق يئاسنلا هجرحأ

 .اوقثو هلاجر ةيقبو هفرعأ ملو يزارلا برح نب يلع هخيش نع رازبلا هاور ٠0
 ريغ هقثو دقو بشوح نب رهش هيفو ٠٥۹/١ دمحأ هاور :۹۳/۸ عمحجملا يف يمثيهلا لاق (۲)

 ٠٠١/٤: حابصملا يف يريصوبلا لاق .حيحصلا لاحر هديناسأ دحأ لاحر ةيقبو دحاو

 يقابو امهيف فلت دیوسو بشوح نب رهش «نسح هدانسإو ۱۳۷۹/۲ هحام نبا هاور

 نب دبعو هدنسم يق ةبيش يبأ نب ركب وبأو هدنسم يق ددسم هاورو «تاقث دانسإلا لاحر
 ١١۹/۱. بدألا يف يراحخبلا هاورو :تلق .هدنسم يف ىلعي وبأو ٤٥۷/١ ديه

(T)هلبق يذلاب یوقتیو ۰ :ص دهزلا يف كرابملا نبا هجرحأ «لسرم ثيدح . 
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 نب ىسيعل نويراوحلا لاق :لاق «هبنم نب بهو نع -۸
 لاق ؟نونزحي مه الو مهيلع ٌفّوَح ال نيذلا هللا ءايلوأ نم :ةثا مرم

 اوشح ام اهنم اوتامأف ءاهلجاع ىلإ سانلا رظن نيح ايندلا لحآ ىلإ اورظن

 اهنم مهّراكتسا راصف «مهكرثيس نأ اوملع ام اوكر تو «مُهَتيمُي نأ
 امف ؛انزُح اهنم اوباصأ اع مهخَرفو «اتاوف اهايإ مهركذو ءالالقتسا
 r: a oy ر
 قحلا ريغب اهتعفر نم مهضراع امو «هوضفر اهلئان نم مهضراع

 اوسيلف مهنيب تّبرحو ءاهنوددجي اوسيلف مهدنع ايندلا تقل «هوعضو

 اهب نونبيف اهنومدهي ءاهتويحي اوسيلف مهرودص يق تتامو «اهنوُرُمَعي

 اهضفرب اوناکف اهوضفر «مه یقبی ام اهب نورتشیف اهنوعیبیو مهترحخآ

 دق ىعرص اهلهأ ىلإ اورظنو «نيحبار اهعيبب اوناكف اهوعابو «نيحرف

 هللا نوبحي «ةايحلا ركذ اوتامأو توملا ركذ اّويحأف ؛ تالثلا مهيف تلح

 ‹«بجعلا ربخلا مهدنعو بع ربح مه «هرونب لوئیضتسي و هرکذ نوبحيو

 ملع مهبو «اوقطن هبو باتكلا قطن مهبو «اوماق هبو باتكلا ٌماق مهب

 ام نود انامأ الو اولان ام عم المأم نوري اوسيل ءاوملع هبو باتكلا

 .نورذحُ ام نود افوَّخ الو «نوحجری

 مت

 قحب ال) :لوقي 5 يبلا عم هنآ ؛هلط حومحجلا نب ورمع نع -۹

 .اهئاطع يأ :اهلئان (۱)

 .تابوقعلا يأ :تالثملا (۲)
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 هنا ي حا ا ذإف ؛هلا يف ضغبيو هللا يف بحي ىح ناعيإلا حيرص قح دبعلل

 أو يدابع نم يئايلُوُا نإ» :كبك هللا لاق .(ةيالولا حسا هللا يف ضغبأو

 .'مهرک ذب رکذُاو يرکذب نورك ذُي نيذلا يقلخ نم

 سأر ىلع لحد هلأ هربا اربخغُم ن ؛لاله يأ نب دعس نع —

 :ةيآلا هذه ىلع تينا ينإ :لاق ؟كيكيي ام :لاقف «يکبي وهو تولاجلا

 .مكشضعْبأ ميصع عبا متيصع املف مکُبحأ تنك نإ

 ‹«كوبتب ي هللا لوسر عم انک :لاق هلك كلام نب سنأ نع ١-

 ىنأف ىضم اميف هب تعلط اهر مل روو ءايطو عاَعشب سمشلا تعلطف

 روو ءايضب ٌمويلا سْمَشلا ىرأ يل ام !ليرج ًاي» :لاقف ل يبلا ليربح
 ةنيدملاب تام يثيللا ةيواَعم كاد نإ :لاق ؟ىضَّم اًَميف هب تَعَلَط اهَرأ مل عاَعشو

 ناک :لاق ؟كاذ ميفو :لاق .هيلَع نوُلصُي كّلَم فأ َنيعْبَس هلا تَعَبف مويا
 هاشم يف راهكلاو ليلا يف[: 4 ي دحل ره لق ةءارق رك

 ؟هيلع يلصق ضرألا كل ضيفأ نأ الا لوسر اب كل له ءدوعقو ةبايقر

 (عجر مث هيلع یّلصف معن :لاق

 عطقنم وهو دعس نب نيدشر هيفو ٠٤١/۳ دمحأ هاور ۸٩/١: عمحجلا يف يمثيملا لاق ()

 امك .فيعض وهو دعس نب نيدشر هب درفت ۲١٠/١: ريسلا يف يبهذلا لاق .فيعض

 ٠١٠١/١ سودرفلا يف يمليدلاو ٠١/۲ رداونلا يف ميكحلاو ٦/١ ةيلحلا يق ميعن وبأ هجرحأ
 لاق .قمحلا نب ورمع ثيدح نم يور هنأ امك ٠٠١/۲ ةباحصلا محجعم يق عناق نباو

 دعس نب نیدشر هیفو ٠/١. طسوألا يف يناربطلا هاور ۸/١: عمحجملا يق يمثيملا

 .هفيعضت ىلع رثكألاو
 لئالدلا يف يقهيلاو سيرضلا ن نباو دعس نبا هجرحأ ۷.٦/٦: ردلا يف يطويسلا لاق (۲)
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 ءايلوألا ةلاسر نيحلاصلا راثخأ بانك

 :لاقف «يکبي وهو ديز نب يلع لأس هنا ؛رانيد نب كلام نع -۲

 ردقك لاق ؟طارصلا ىلع سلب هللا يلو نأ كغلب مك !نسحلا ابا اي

 نأ كغلب لهو :لاق .اهدوجُسو اهَعوكر ما ةبوثكم ةالص يف ِلُْجَر

 معن :لاق ؟ هللا ءابلوأل عيب طارصلا

 عساولا يداولا لثم سانلا ضعب ىلعو ی ا ا شب

 مه ادابع هلل نإ» :ل هللا لوسر لاق :لاق «ملسأ نب ديز نع ٤-

 .(ةرخآلاو ايلذلا يف ةافاعملا لهأ

 رْيحب مكربخأ ًالأ» :لع هللا لوسر لاق :لاق هبل سابع نبا نع - 0

 مکر کدو فطن مکملع ي مکدازو «هیژژز هلا مکرکذ نم ؛مگناسلخ
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 ؟«هلَمَع ةرخآلاب

 اذإ هللا رّكذ حيتافم سانلا نم لإ :لاق هیلط م دوعسم نبا نع ۲٦-

 هللا ركذ اوور

 ا يت
 ءالعلا هيفو ۲١۷/۷ دنسملا يق ىلعي وبأ هاور :۳۷۸/۹ عمحلا يق يمثيهلا لاق ٥.

 .كورتم وهو يفقثلا دمحم وبأ ديز نبا
 هبسني مو عماحجلا يف بحجر نبا هركذو هجرح نم ىلع فقأ م «لسرم ثيدح )١(

 .۳۷۱/۱ دحأل
 نب كرابم هيفو ۳۲٠/٤ دنسملا يق ىلعي وبأ هجرحأ ۲۲٦/٠١: عمحجلا يف يمثيملا لاق (۲)

 هاور ۳۸۲/١: فاحتإلا يف يريصوبلا لاق .حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو قثو دقو ناسح

 .تاقت هتاور هدانسإو ۲۱۳/۱ دیم نب دبع
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 نيذلا كفلوأ نم !هللا لوسر اي ليق :لاق «ريبح نب ديعس نع -۷

 للا رکذ ارز اذإ نيذلا» :لاق ؟هّللا ءايلوأ ٌْمُه

 هل نوبي نيذلا هللا دابع رايح :لاق هلظ وأ يأ نبا نع < -۸

0 

 ًبحأو يّبحأ !ذواد اي :هللا لاق :لاق ءيلدحلا هللا دبع يبأ نع -۹

 فيكف كبح ْنَم بحأو كبحَأ بر :لاق .سانلا لإ ينيبحو ينبح نم

 .انتسځ الإ ينم نورك ذي الف يئالآ مُهرك د لاق ؟سانلا ىلإ كبح

 دجسملا لحد اذإ نوميم نب ورمع ناك :لاق «قاحسإ 00

 نب دمحم تیار لا یتاوع وب انشدح ماشح نب فاح نع ت ۳١

 .هللا اوركذ هوار اذإ سانلا ناكف ؛اًعوشحو اتمسو ايذَه ىطعأ

 .هحبسو هللا ركذ الإ هاريف دحأب رمي

 ٠١. :مقرب مدقت «لسرم ثیدح (۱)

 يف دروو .هللا ركذ يئرف دجسملا لحد اذإ ةَ يبلا ناك ةخسن يق رثألا اذه ءاح :هيبنت (۲)

 اذه نأ اذه دكؤي يذلاو انتخسن نم هانتبلأ ام حيحصلاو فيحصت وهو كلذك عوبطلملا

 سفن نم ٤۱۹/٤٩ خیراتلا يق رکاسع نباو ۱۱۷/۹ تاقبطلا يف دعس نبا هجرحأ رثألا

 لل هللا لوسرل ابوسنم هيلع رثعأ ملو ءايندلا يبأ نبا قيرط
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 و نمحَرلا مهل لَعَجَيس ط :4 سابع نبا نع م۳ ك

 .مهببحُبو مهب :لاق

 لهأ نم دحأل ةبحَم نكت مل هنإ :ةاروتلا ق دحجأ :لاق «بعك نع م

 ىلع امري مث ءامسلا لهأ ىلع اهرثي كك هللا نم اهّوْذَب نوكي تح ضرألا

 هللا نم اهو نوكي تح ضرألا لهأ نم دحأل ٌضْعُب نكي ملو .ضرألا لهأ
 يذلا نإ :ًارقو ضرألا ٍلهأ ىلع اهرب م ءامسلا لهأ ىلع اهر كاك
 .[۹:ر] ( ج ادو محامل لَعَجْيس تحلل ولمَعَر اوما

 الار :4 هللا لوسر لاق :لاق هل يردخلا ديعس يبأ نع ٠-

 الجر يمسي هنأ اننظف .هللا لوسر اي ىلب :اولاق ؟«هللا ىلإ مکبحأب مکربخأ

 ىلإ مكضقبأب مكربخُ الأ» :لاق مث .«سانلا ىلإ مكّبحأ هللا ىلإ مكّبحأ نإ» :لاق

 مكضقْبأ نإ» :لاقف ءالجر يمسي هنأ اننظف !هللا لوسر اي ىلب :انلق ؟«هلل

 .«سانلا ىلإ مكضعأ هللا ىلإ

 ک ت
3 
 [٦٩:ےرا 4( 9ا دو

 نب نمحرلا دبع هيف ۲۷۲/٠١: عمحملا يمثيملا لاق ٠١١/١ طسوألا يف يناربطلا هجرجخأ )١(

 نباو يراخبلاف همسا يف فلتحا اذه نمحرلا دبع :تلق .تاقث هلاحر ةيقبو هفرعأ ۾ ةدنح

 نبا ظفاحلا لاق .ةدنج نبا :اولاق امهريغو يزملاو ديمح نباو .ديمح نبا :الاق متاح يبأ

 هحرحأ ام كلذ ىلع لدتساو .ةباحصلا ف يراخبنلا هركذ : ٠/٤ ةباصإلا ف رجح

 انبطح :لاق هيبأ نع نمحرلا دبع نب دالح نع ۱۸/٤ ةباحصلا ف ميعن وبأو هدنم نبا

 .هللا لوسر نم هعامسب حرص دق انهو -ثيدحلا ركذ مث- كوبت ةوزغ يف هللا لوسر

 لاق .سنأ نع هيبأ نع دالخ نب نمحرلا دبع نع باوصلاو مهو اذه :ميعن وبأ لاق نكلو
 ناكو هتدايز تلبقل اطباض ناک ولف ادح فيعض رطم نب نامثع هيف :رجح نبا ظفاحلا

 ى ۰
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 :لاق «هعفر مشاه ينب نم لحجر نع ةرم نب ورمع نع
 نأ مهنبغر اهيفو مهيْعَس اه نيذلا دولخلا راد لهأ نم هللا ءايلوأل يغبني ال»

 مه مهّبغر اهيفو مُّهْيعس اه نيذلا روُرُغلا راد لهأ نم ناطيشلا ءايلوأ اونوكي

 مهر يف هللا ٍءايلوأ نم مهرومأو مهقالخأو مهباسلأل ًافطاَعَ داو ارداّبَت ٌدشأ

 ٩ «مهنيد ينو

 يذلاو :لاق لك هللا لوسر باحصأ نم الجر نأ ؛نسحلا نع -۷

 نيذلا هللا ىلإ هللا دابع ًبحأ نإ هللاب مكل ٌنمسقأل مُتتش نعل هديب يسفن

 .ةحيصَلاب ضْرألا يف نّوَعْسَيو هدابع ىلإ هللا نوحي

 كْلْهَأ نم بر اي :ثا ىسوم لاق :لاق «راسي نب ءاطع نع -۸

 ةيربلا مه :لاق ؟ةمايقلا موي كشرَع لظ يف نوُوأي نيذلاو كلها ُه نيذلا

 ترك اذإ نيذلا «يلالجب نوباحتي نيذلا «مهبولق ةرهاَطلا «مهيديأ

 «هراكللا دنع ءوضولا نوُعبْسي مهر کذ ينوُرکذ اذٳو «ينورکذ

 ملعلاو ححارلا لامتحالا وه اذهو :تلق .قازرلا دبع ةياور نم يباحصلا مسا طقس دق

 يأ نع هب كرابملا نبا ةياور نم هوحرخ طسوألا يف يناربطلاو اندنع فلؤملا نإف ؛ هللا دنع

 سيلو «يمثيملا لاق امك فورعم ريغ اذه نمحرلا دبعف هيلعو «سنأ نع سيلو ديعس
 .هنسحتساف ثيدحلاب ثدح دمحأ مامإلا نأ لقن يناربطلا نكلو .ملعأ ىلاعت هللاو يباحصب

 دنع وهو ۳٠۲/۲ دهزلا يف يقهيبلاو ٠٤٠١/١١ فنصملا يق قازرلا دبع ثيدحلا جرح

 .سنأ ةياور نم ٠١١/١ سودرفلا يق يمليدلا

 .هجرح نم ىلع فقأ لو «فيعض هدانسإ )١(
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 يب "نوفلکی ءاهراكوأ ىلإ روسنلا بينت امك يركذ ىلإ ٠ نوبینيو

 امك تلحتسا اذإ یمراحمل نوبضغي «سانلا بحب ىصلا فلكي امك

 ايندلا لوأ نم يل نأ ينرسي ام :لاق «ينارادلا ناميلس يأ نع -۹

 .نيع ةفرط هللا نع لفغأ ينأو ربلا هوجو يق هقفنأ اهرحآ ىلإ

 اميف نإ :لاق -بتكلا أرق نمم ناك و- ورمع نب سودرک نع -۰

 انوزغ :لاق بف يراصنألا بويأ يبأ نع ديعس نب ديبع نع ٤۱-

 لمع نم :لوقي صاق اذإف ةينيطنطسق ةنيدم «ةنيدملا لإ اتيهتنا اذإ تح

 نمو «ةرحآلا لهأ نم ىسمأ اذإ هفراعم ىلع ضرع راهتلا لوأ نم المع

 .ةرخآلا لهأ نم حبصأ اذإ هفراعم ىلع ضرع راهنلا رخآ نم المع لمع

 كلذ نإ هللاو :لاق .لوقت ام رظنا !صاقلا اهيأ :بويأ وبأ هل لاقف

 دعس دنع الو تماصلا نب ةدابع دنع ينحضفت ال مهللا :لاقف .كلذكل

 ام هللا بتك ام هللاو هنإو :صاقلا لاقف امهدعب تلمع اميف ةدابع نبا

 يبص اذإف ؛هباحصأ نم رفن يت لب يبلا رم :لاق هط سنأ نع -۲

 .نوعجري :نوبیني (۱)

 :يجج نوعلوي وا نوجهلي :نوفلکی )9(
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 !ينبا :لوقت تعمسف «يبصلا ًاطوي نأ همأ تيشحف قيرطلا رهظ ىلع

 ءرانلا يف اهنبا يقلتل تناك ام !هللا لوسر اي :موقلا لاقف «هلاولاك !ينبا

 '«رانلا يف هبيبح يقلي ال هللاو» ا هللا لوسر لاقف

 يق صح يقبو ةرصبلاب صاصحخ تقرحأ :لاق «نسحلا نع -۳

 ربخف هل يرعشألا ىسوم وبأ ذعموي ةرصبلا ريمآو «قرتحي م اهطسو
 ام !خیش ای :لاقف «خیش اذإف «هب يتأف صخلا بحاص ىلإ ثعبف كلذب

 وبأ لاقف .هقرحي الأ يبر ىلع تمسقأ ينإ :لاقف ؟قرتحي مل كصح لاب

 لاجر يتمأ يف نوكي» :لوقي يب هللا لوسر تعم ينإ امأ :هلط ىسوم

 "يهربأل هللا ىلع اومسقأ ول ‹مهبایث سند ‹«مهسوؤر سلط

 لڪ هللا اوببح)» هلا لوسر لاق :لاق «بيبح نب ةرمض نع - ٤

 . للا مکببحی هللا لإ سانلا اوببحو سانلا لإ

 هقفاوو .هاجرخب ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح :لاقو ٠١١/١ مكاحلا هجرحأ (1)

 هاور ۲٠٠١/۸: فاحتإلا يق يريصوبلا لاق ۲٤/١ ةراتحملا يف ءايضلا هححصو .يبهذلا

 دما هاور ۰ عح يف يمشيما لاقو .تاقث هتاورو ۲٠٠/۳١ دمحأو ثراحلا

 .حيحصلا لاجر مهاجرو ۳۹۷/١ ىلعي وبأو رازبلاو

 لاق «عاطقنا هيفو ءايلوألا ةلاسر يف ايندلا يبأ نبا هاور :ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق (۲)

 .یسوم ياو نسحلا نيب عاطقنالاب راشأو ٠۰۹/٩ سودرفلا يف يمليدلا هاورو :يديبزلا

 .مهرعش طقاسلا ليقو «خسولاو داوسلا سلطألاو :سلط .بصق نم تيب :صحخ
 ٠١١/۲ سودرفلا يق يمليدلاو ۹۱/۸ يناربطلا هجرحأ ةمامأ يأ نع الوصوم ءاج لسرم ثيدح (۳)

 يف يوانملا لاق نكلو .هللا مكبحي هدابع ىلإ هللا اوببح :ظفلب «ةراتحخملا يف ءايضلا هححصو
 متاح وبأ هبذك ٤١١/٤ نازيملا يف لاق يصيمحلا كاحضلا نب باهولا دبع هيف ۳١۷/١: ضيفلا

 ك
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 هيلوألا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ بانک

 مَسَقَأ ول نم هللا داع نم نإ» :5 يبلا لاق :لاق بط نسا يک ھ٥

 .«ٌهَربَأل هللا ىلع

 :هللا لاق :لاق يع هللا لوسر نأ ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نع ٦

 دا غمي يدع لإ برق امو «يمراحَم لڪتشا دق الر يل ذآ نَم»

 ُهنيع تنك هبا اذاف «هبحأ قتح لفاوتلاب يلِإ برقي يدع ناو ‹«يضتاَرف

 يذلا هداّرفو ءاهب يشْمَي يتلا ُةَلجرو ءاهب شطْبَي يتلا ةديو ءاهب رص يتلا

 امو هيما يأس نإو ءةكجأ يناعد نإ هب ملكي يذلا ةئاَسلو «هب لقعت

 ُهَركا انأو ت تولا هرکی هل كلذو ؛هتوَم نع يدر هلع انا ءيَش نع تدر

 ئ اس

 ی

 نكلو :تلق .بئاجع هدنع يراخبلاو ثيدحلا ركنم ينطقرادلاو كورتم هريغو يئاسنلا لاقو

 نب ةيقب :يناثلاو «يوادملا يف يرامغلا هلاق اذه لسرملا اننيدح :لوألا ؛ناعباتم كاحنضلا نبال

 نم ةلعلا نأ نيبتو هنم كاحضلا نبا ةدهع تئرب ةيقب ةعباتعو :ينابلألا لاق يناربطلا دنع ديلولا

 دنسم يف يناربطلا دنع دانسإب ثيدحتلاب حرص دق هنكلو :تلق .هنعنع دقو سلدم هنإف ةيقب

 .ملعأ هللاو ةراتحملا يف هل ءايضلا حيحصت ببس كلذ لعلو 1۳/۲ نييماشلا

 )١( ملسمو ۲ يراخبلا هحرحأ «حيحص ثيدح ۱۳۰۲/۳.

 «هانعع دمحأ مامإلا هجرخو «هريغو ايندلا يبأ نبا هاور :۳۷/۲ عماجلا يف بحجر نبا لاق (۲)

 ركنم :يراخبلا هيف لاق اذه دحاولا دبعو دحاولا دبع هب درفت هنأ يدع نبا ركذو

 حيحصلا يف ممل جرخم تاقث مهلك هتاورو دي هدانسإو يناريطلا هجرخ نكلو «ثيدحلا
 عمحملا يف يمثيملا لاق :تلق .هلاح ةفرعم نآلا نرضحب ال هنإف يناربطلا خيش ىوس

 ةعرز وبأ هقثو «ةورع نع سيق نب دحاولا دبع هيفو ۲١٠/٦ دمحأ هاور ۲

 .حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو «هريغ هفعضو نيتياورلا ىدحإ يف نيعم نباو يلحجعلاو

 هنذأو ءاهب رصبي يتلا هنيع تنك هتببحأ اذإف :دازو ٠۳۹/۹ طسوألا یف يناربطلا هاورو
 ص
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 نم ارطَس نال رحآ يف تدحو :لاق «هبنم نب بهو نع - ۷

0 
 ت و وع

 . يتنحج هتلخدأ ينبحي وهو ينيقل نم :لوقأ قحلاو ينم عَمسا :د واد روبز

 عساو نب دمحم عم تنك :لاق «ةنييع يبأ لوم لصاو نع - ۸

 لمع يأ :دمحم ءاطع لاقف «نامثع هنبا هعمو ملسم نب ءاطع هاتأف ؛ ورع

 اوبحطصا اذإ ناّرْخإلا ةثداَحُمو باحصألا ةّبحُص :لاق ؟لضفأ ايندلا يف
 9 ٤ 5 و و ر ر ° ي

 دبع اوناك اذإ ناوحإلا ةثداحمو باحصألا ةبحص يف ريخ الو ءاولصاوتو

 .ةرخآلا نع اًضعب مهضعب طبت كلذك اوناك اذإ مهنأل ؛مهنوطب

 ىلع لر يناتأ ذإ مالغ انأو يلصأ مئاق انأ انّيب !هللا دبع ابأ اي :ءاطع لاق

 ىلإ نايدّهي ىوقتلاو بلا نإف ؛ىوقتلاو ٌربلاب كيلع !مالغ اي :لاقف «سرف

 ىلإ نايدهي روحفلاو بذكلا نإف ؛َروحفلاو بذكلاو كايإو «نامعإلا
 فرعا ءىش يب :تلقف . هللا ءايلوأ بحصا ىحأ نب ای :لاق مت «رانلا

 يف نوعراسملا نورذحلا ءالقعلا ءابلألا مه هللا ءايلوأ نإ :لاق ؟هللا ءايلوأ
&# 

 هلاجرو هوحنب يقابلاو .اهب يشم يتلا هلجرو ءاهب شطبي يتلا هديو ءاهب عمسي يتلا

 ۲٦۹/۱۰: یف لاقو .هوحنب رازبلا هاورو «لماک نب نوراه هخیش الح حیحصلا لاحر

 يت يناربطلا لاحرو «حيحصلا لاحر دمحأ لاجر ةيقبو «مهريغ هفعضو دحاو ريغ

 ظفاحلا مالك صحلم وهو :تلق .لماك نب نوراه هخيش ريغ حيحصلا لاحر طسوألا
 ميعن وبأو ۲۷١/۲ دهزلا يف يقهيبلاو دهزلا يف دمحأ ىلإ ۳١۹/١١ هتبسن دازو «حتفلا يف
 .ه/١ ةيلحلا يف
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 مهنم برتقاف ةفصلا هذه لهأ تيأر اذإف ؛ هللا نوبقارملا كبك هللا ناوضر

 ؟روجفلاو بذكلاو قافنلا لهآ فرعأ فيكف :تلقف .هللا ءايلوأ مُهف

 تعم اذ «كّلَع مهب الو كيل مهاأب مهعيأر ذإ موق كعلوأ :لاق

 لهأ بحصت نأ كايإو «هل ةعفنم الو ةداَذَل هل اولح امالک تعم مھمالک

 «باتكلاو ةّتسلل نوقراملا :لاق ؟فالخلا لهأ نمو :تلق .فالخلا

 ؛اضغب مهضعب ْنَعلي مُهولق « ‹«نییحطصم مهارت «مهئاّرهأ ذيبَع كعلوأ

 برقتو هللا مراحم نع هاو «ةالصلاب كيلعو مهبنحاو ءالؤه رذحاف

 مت :لاق .اينغ املاع اركاش تنك كلذك تنك نإ كنإف ؛لفاوتلاب هللا ی

 اعيش رأ ملف تفتلا

 كي هللا نآ انغلب :الاق ؛بوقعي نب فسويو يفنحلا نامقل نع -۹

 تَراَغ دقو ايندلا يف مکّٽظَحَل ام لاط !يٿ يلوا اي:ةمايقلا يف هئايلوأل لوقي

 اوطاَعتف «مكلوطُب تقفحو تبرشألا نع کاقش تّصْلقو «کنیعا

 .ةيلاخلا مايألا ي متفلنسأ ا اقينه اوبرشاو اولك و «مكنيب اميف سأكلا

 ُفوصلا مهيلع رفن ةئالث رم :لاق «ةرامع نب نامشع نع ٠-

 رمي نأ هللا نع اضّرلا ٌدَح نم غي دق :هبحاصل مهنم دحاو لاقف «ُرْعَشلاو

 .اقزر هل هللا لعجیف هصمیف رخت ا امّظَع اهنم ذحأيف لباّرَلا نم ةَلبرمب

 سأرلا يف تلخد يأ :مكنيعأ تراغ (۱)
 .توزتا يأ :مكهافش تصلق 5 (۲)

 .مرو يلب اذإ ؛مظعلا رخن رخن :ًارخن (۳)
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 مُهلقْني هولأسي نأ نم كك هللا نع ىضرأ هللا ءايلوأ نإ ءفكتل :هل لاقف
  . 2 r oو ر

 .مهلقني يذلا وه نوكي ىتح ةلاح ىلإ ةلاح نم

 ادباع ةعباَر دنع اوركذ :لاق -ءانبألا نم- دمحم نب رفعج نع ١-

 باب ىلع ةلَبرَم قأيف ؛ةنس لك يق هدبعتم نم لزني ليئارسإ ينب يف ناک

 ناك ذإ اذه ىلع امو :اهدنع لحر لاقف «هتدئام لوضف نم ممقتيف كلملا

 :ةعبار تلاقف ؟اذه ريغ نم هقزر لعجي نأ هللا لأسي نأ ةلرتملا هذه يف

 .هوطخسي م ءاضق ممه ىضق اذإ هللا ءايلوأ نإ !اذه اي

 باحصأ نم ةرشع ةرم انجرح :لاق «ةرامع نب نامثع نع ۲١-

 تح ةقارَح يف انرسف «رحبلا انبكر تح ةرصبلا نم ديز نب دحاولا دبع
 :انلقف اننيب اميف ءاَيرلا انركاذتف اهدجسم انلحدف «”فاريس ىلإ انيهتنا

 اذإف ؛ةدَمحلا بح ءايرلا لصأ نأ «نَسَحْلا نع ديز نب دحاولا دبع ثّدَح
 هح ىف «اانح هب ةيحللاو سأرلا ضيبأ لاوط يلصي مئاق خيش

 «ةدمحملا بح ءايرلا لصأ نإ :انّلوق عم املف ؛انم بيرق «“ةداجس
£ 

 .رحبلا يف ودعلا اهب ىمري نارين يمارم اهيف نفسلا نم برض ديدشتلاو حتفلاب :ةقارحلا )١(
 ةبصق تناك ليقو دنملا ةضرف ادق تناك سراف رحب لحاس ىلع ةليلح ةنيدم :فاريس (۲)

 .واليش اهنومسي راجتلاو سراف لامعأ نم هرخ ريشدرأ ةروك
 . فاطعنا هرهظب يأ )™(

 .ةهبحلا يف نوكي يذلا دوجسلا رثأ :ةداجسلا )٤(
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 ٍ لّمَر نم ذحخأو ىَنَحْلا مث «تحجرح دق هّسفَت نأ تننظ «ةحيص حاص

 يف هللا دبعأل ينإ !يلّوَع ايو يلْيَو اي :لاق مث «هسأر ىلع هعضوف دجسملا

 ر وک ےک ۷ل اف ىلع یر ام س نمیریم نالا اتم

0 
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 رصع. لئابقلا تابارحن يف ناک :لاق نیمع نب زیزعلا دبع نع ۲

 لسغيو هدهاعتي هيلإ فلتخي رصم لهأ نم باش ناكو «ٌموذْجَم لُحر

 لأ ينغلب هنإ :همدخ ناک يذلل لاقف ءرصم لهأ نم ىف آرقتف «ةقرح

 هيلع لس هاتأ املف ؛هيلإ ءيحأ نأ بحأ انأف ؛مظعألا هللا م مسا ملعی

 فشكي نأ هتلأس ولف «مظعألا هللا مسا فرعت كنإ اع اي :لاقف «ىتفلا

 .هداَرأ نأ هركأف ينالتبا يذلا وه هنإ !يحأ نب اي لاقف «كب ام

 :لاق «سينخ نب ركب ينثدح ينئادملا رفعج نب دمحم نع ٤-

 نذأ مث يضاقلا اعدف «يضاقلاو ريمألا جرحو «يقستسنل ةرم انجرح

 ىلإو :لاق ءاباحس ءامسلا يف ىرن امو :لاق .فارصنالاب سانلل ريمألا

 تْبحْعأو «وعدي هتعمسف هيلإ تفتلاف : :لاق <« هل ءاسک هيلع دوس يبل

 ةعاسلا انقسا مهللا :نيفرصنم سانلا ىلإ رظن امل هئاعد يف لاقف «هئاعدب

 تلبقأ یتح هلوق ءاضقث الإ ناک نإ هللاوف :لاق .نیرورسم كدابع بلقاو

 وأ هفرعأ نأ ىلع تصرحف :ركب لاق ءرطملا نم نوكت ام دشأب ءامسلا

 .كلذ ىلع ردقأ ملف هكر دأ

 .ىتف ىوقتف ۳۳٦/۳۹: خیراتلا يف رکاسع نبا دنعو «دهزتو كسنت يأ )١(
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 ديلوألا ةلاسر نيحلاصلا رابخآ باتك

 انأ اذإف ؛ تيبلا لوح فاوطأ تنك :لاق «رانيد نب كلام نع ٠٥-

 !نيرثاعلا ليم اي :لوقي وهو ءامسلا ىلإ هرصب اصحخاش فوطي لجرب
 :تلقف هب هعوُبسُا نم غرف ملف ؛يبنذ يل رفغاو يترثع ينل
 :تلق ؟رانيد نب كلام فرعت له :لاقف .هللا كملع ام هللا كمحر يلع
 السلا هئرقأ :لاق .كنع هغلبأ ىح تببحأ ام كلام ىلإ نصوأ «معن

 بر ىلع تنه تريغ نإ كنإف «ليدبتلاو َربيْعَتلاو كايإو هللا قلا :هل لقو
 «غالبلاب ايندلا نم يّرَحَقلاو ربصلاب كيلعو هللا قتا :هل لق مث .نيملاعلا

 اماَقم اًدغ هلل نأ هلْعأو ةراّرملا عرحتيو هّظْيَع مظَكيو هبضغ فكي نأو
 .هبر هللا قتیو هسفن بساحي :هل لق مث ءءانرقلا نم ءاًمَحلل هنم ذحأي

 رثك ءاهبارش يذل ءاهؤام بدع ءاهحير ٌبْيط «ةبيَط ةنحلا نإ :هل لقو
 ثيبح ءار نعلم رانلا نإ :هل لق مث «صيغنت الو اهيف ردك ال ءاهحاوزأ
 .ءاليخلاو رْيكلا لهأل هللا اهدعأ ءاهُباذع ميلأ ءاهرعق ديعب «اهبارش

 ناو يلزام نم تجرح :لاق «هبنم نب بهو نع لوحکم نع ٦-
 كيلع :يل لاقف "حلْجَأ مدآ ليوط خيشب انأ اذإف «سدقملا تيب ديرأ

 رثكأ رثكأ نمو «هل يفوأ ىفوأ نَه ؛عوضوم ريخ ؛ةالصلا نايف ةالصلاب

 .يتلز رفغاو ينع حفصا :يترثع يتلقأ (۱)

 .اه نرق ال يتلا :ءاّمحجلا (۲)

 من عرتلا هلوأ سأرلا يباح نع رعشلا راسحنا وهو عرتلا قوف :حلحأ .ةرمسلا ديدش :مدآ (۳)
 .علصلا مت حلجلا
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 ةلقب كيلعو «هّللا ىوقتب كيلع :لاق .ينصوأ تلق .هل للق للف نمو «هل

 ملو «نوقيدصلا كروزي حشلاو «لخبلا بنتجاو «ربكلاو كايإو «معطللا

 لوث ف نأ ملعاو لک ءوسل كد فراعیو هلک مخا شو همكم

 انبایٹ لسغ اندرو اجاجُح انجرح :لاق «نذؤملا ناسغ يبا نع -۷

 ( ر ااا ب ام لمر للاشيزا أف .ةكممب

 ريغب مهبايث لسغيف « ءافعضلا
 متنا نمم :لاقف «هانيتأف «رحأ

 ٤ لها نم

 E :انلق ؟لعف ام :لاق .معن :انلق ؟احنف نوفرعتأ :لاق .لصوملا

 وهو سراف لهأ نم لحجر تنأو هفرعت فيك :انلقف ءانزح رهظأو هيلع ي

 هنإف ؛ يلصوْلا احنف تئا نأ يلايل ةدع يمانم ين تيرأ :لاق .؟لصوملاب

 ليقف «هنع تلأسف «لصوملا تيتأ تح سراف نم تحرخف «ةنحلا لهأ نم

 هل اصش ىقلأ دق هئاسکب فّنْلم لحجر اذإف هتیتأف ؛طشلا ىلع وه : :يل

 فّلف :لاق .ارئاز كتيتأ :هل تلقو «يلع درف هيلع تملسف ءءاملا ن

 برغملل نذأف نذؤملا ءاجو «سمشلا تبرغو دجسلملا انلخدف ماقو صشلا

 انيلصف ةرحآلا ءاشعلاب يدو مث ءانلكأف ماعطب ىتأف «سانلا قرفتو انيلصف

 .كمسلا هب داصي ءيش :صشلا )0(
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 حتف عطقف «دعقو نيتعكر حتف بح ىلإ ىلصو ملسف دجسم انيلع
 :لاق ؟يرسلا يبأب كدهع ىم :لجرلا هل لاقف «هلءاسو هيلع ملسو هتالص

 نم اجرخف :لاق < ٠َُم هنإف هيلإ انب مقف :لاق .مايأ ذنم دهع هب يل ام

 تدعقف ءءاملا ىلع نايشعب ةلحد ىلإ ايضم ىتح امهيلإ رظنأ انأو دجسلملا
 تمقف «حتف وه اذإف «ليللا رحآ يف امهدحأ ءاجف ءامهعوحُر رظتنأ

 انيلصو حبصلا رسا املف «مئان ينأك يسفنب تيمرو دجسملا تلحدف

 نم تيضق دق !دمحم ابأ اي :تلقف هيلإ تمق «سانلا قرفتو رجفلا

 ءامكنم ناك امو ةحرابلا كانأ يذلا لحرلا تيأر دقو ءاّرْطَو كترايز
 مي الا موهم يلع ذأ را تملع دق يأ لع امف «خضرامب لحن
 يرسلا وبأو لالا رضخلا كاذ :يل لاقو يح هنأ تملع ام ادحأ كلذب

 :لاقو ءاهيلإ هديب راشأو ةيرقلا هذه يف اص لحجر وهو ينالوخلا ةزمح
 تيتأو «هيلع تيضمف رسحجلا تيتأف «هيلع ملسو هقلاف هيلع كقيرط لعحا
 .هيلع تملسف يرسلا ابأ

 ؛ضرألا داتوأ اوناكو ةوبنلا تبهذ امل :لاق «دانزلا يأ نع -۸
 ال ءلادبألا :مه لاقي ك دمحم ةمأ نم الجر نيعبرأ مهناكم هللا فلحأ

 داتوأ مهو «هفلخي رحآ هناكم لك هللا ئشني تح مهنم لحرلا تومي

 سانلا اولضفي م «ميهاربإ نيقي لشم ىلع مهنم َنيلالث بولق «ضرألا
 نسحب الو عشحتلا نسم الو مايصلا ةرثكب الو ةالصلا ةرثكب

 .ضیرم :لتعم (۱)
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 ةحيصنلاو بولقلا ةمالسو ةينلا نسحو عرولا قدصب نكلو' ةلبجلا

 ريغ يف عضاوتو ميلح بلو ريحو ريصب هللا ةاضرم ءاغتبا نيملسملا عيمج

 ىلع نولواطتي الو ادحأ نوذؤي الو ءائيش نونعلي ال مهنأ ملعاو «ةلذم

 الو نيعشحختم اوسيل «مهقوف ادحأ نودسحي الو ءهنورقحي الو مهتحت دحأ

 مويلا اوسيل ؛ايندلل نوبحب الو ايندلا نوبحب الو «نيبجعم الو "نيتوامتم

 .ةلفغ يف ادغو ةيشح يف

 واخد تما ءالدب نرو : هللا | لوسر لاق :لاق «نسحلا نع -۹

 و ر اعواعا نك ءةقدسص الو مص الو ةالص ةرثكب ةن

 "«رودصلا ةمالسو سفنألا

 ال مهنأ يتمأ لادبأ ةمالع) :لاق «هعفري سینخ نب رکب نع - —

 . *«ادبأ اعيش نونعلي

 .ةقلخلا :ةلبحلا )١(

 .نیئارم :نیتوامتم (۲)

 رداونلا يف ميکحلاو ۷ بعشلا يف يقهيبلا هحرحخأ «فيعض هدانسإو لسرم ثیدح (۳)

 ۱۹۲٤/٤: ءایحإلا جیرخت یف يقارعلا لاق .ديعس يلأو سنا نع الوصوم يورو ١

 هيفو سنأ ثيدح نم قالحألا مراكم يف لال نب ركب وبأو داجتسملا يف ينطقرادلا هاور

 ي يدع نبا لاق .ريكانم هل يدع نبا درو يرونيدلا كرابملا نب زيزعلا دبع نب دمحم

 هاورو .هيلع تركنأ يتلا ثيداسحألا نم اذه ۲۸۹/٦: ثیدحلا قاس ام دعب لماكلا

 یورو ثيدحلا ركنم فيعض هنأ ۲٠۰/١ نازیملا فو -۲۳۱/۱ سودرفلا يف يمليدلا

 .هيف ملكتم يرملا اص هيفو هوحن ديعس يبأ ثيدح نم قالحألا مراكم يف يطئارخلا

 يف يرامغلا هيلع هكر دتساو «هاو هدانسإ :يوانملا لاقو «لضعم عوفرم :يواخسلا لاق )٤(

 ةلسلسلا يت ينابلألا خيشلا لاقو .هللا ءاش نإ نسح للسرم :لاقو ٠٠٥/٤: يوادللا
 ك
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 الادبأ اونوكت نأ متببحأ نإ :لاق «يحابنلا هللا دبع يبأ نع ١-
 هللا ريداقم نم هب لري مل هللا ءاش ام بحأ نمو «هللا ءاش ام اوبحأف

 .هّبحأ الإ ءيش هماكحأو

 الإ حون موق دعب موق ضرألا ىلع ىتأ ام :لاق «بعك نع ۲
 ميهاربإل هتركذف :شمعألا لاق. باذعلا مهب هللا عفدي رشع ةعبرأ اهيفو

 .اوبذعي مل ةسمخ اهيف ناك اذإ لاقي ناك :لاق

 .اوبذعي م ةسم اهيف ناك اذإ :لاق بط سابع نبا نع ۳

 ةبالق يبأل ناك راح ينثدح :لاق .یڅ نب يرسلا نع ٤-
 «مئاص وهو فئاّص موي يف هباحصأ مدقتف اف اجاح جرح هنأ ؛يمرحلا

 ثيدح نم ملسم حيحص يف تبث :تلق .فيعض لسرم دانسإ اذهو ٤١١: ةفيعضلا
 نم اضيأ هدنع تبثو .ًاناعل نوكي نأ قيدصل يغبني ال :لاق ب يبلا نأ ةريره يأ

 .ةمايقلا موي ءادهش الو ءاعفش نوناعللا نوكي ال :لاق يلي يبلا نع ءادردلا يأ ثیدح

 ينِإ :لاق .نيك رشملا ىلع عدا !هللا لوسر اي :ليق :لاق ةريره يأ ثيدح نم اضيآ هدنعر
 :لاق رمع نبا ثيدح نم ٤۷/١ مکاحلا كردتسم ييو .ةهحر تشعب تفعب اغنإو ًاناعل ثعبأ م
 نعل رمع نبا تعم امو :ملاس لاق .ًاناعل نوكي نأ ملسمل يغبني ال :إ هللا لوسر لاق
 لكشت الو «نينمؤملا ةفص نم سيل هنأو نعللا بانتجا يف ماع لصأ اذهو :تلق .طق اميش
 دوهيلا هللا نعل ءنيملاظلا ىلع هللا ةنعل :لشم نعللا اهيف درو يتلا صوصنلا انيلع
 هبتاكو هناكومو ابرلا لكآو رمخلا براشو ةماولاو ةلصاولا هللا نعل «ىراصنلاو
 ‹«ضرألا رانم ريغو «هيلاوم ريغ ىلوتو هيبأ ريغ ىلإ ىمتنا نمو «نوروصملاو «هيدهاشو
 عرشلا درو حابم صاح نعل اذه نإف «ةحيحصلا ثيداحألا يف روهشم وه امم مهريغو
 نمل وهف «ريثكتلاو ةغلابملا ةغيصب دراو يهنلا نأ امك «صاحخو ماع نيب ضراعت الو «هب
 .ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ءاهوحنو ةرملا ال نعللا هنم رثك
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 نم يشطع بهذت نأ ىلع رداق كنإ مهللا :لاقف ديدش شطع هباصأف

 هنع شطعلا بهذو «هبوث تلب ىقح هيلع ترطمأف ةباحس هتلظأف رطف ريغ
 امو ءاوبرشف هباحصأ هيلإ ىهتناف «ءام اهًألمو اضايح ضوحف لزاف

 .ءيش رطملا كلذ نم هباحصأ باصأ

 ةنس لك جج راسي نب ملسم ناک :لاق «ةرق نب ةيواعم نع ٥-

 ماوعألا كلت نم اماع ًاطبأو «كلذ اودوعت هناوخإ نم لاحر هعم جحيو

 دبع وبأ هللاو ربك :اولاقف ءاوحرحا :هباحصأل لاقف .جحلا مايأ تتاف تح

 نأ الإ مهيلع ىبأف :لاق «جحلا تقو بهذ دقو جرخن نأ انرمأي هللا

 ديدش راصعإ ليللا مهيلع“' نج نيح مهباصأف ءايحتسا اولعفف ءاوجرخي

 ىلإ نورظنی مهو اوحبصأف «اودانی ام الإ اضعب مهضعب یری ال ناک یتح

 .كك هللا ةردق يف اذه نم نوبجعت امو :لاقف « هللا ودمحف ةماهت لابج

 .هتين هيزحن :مارحإلا ق لاق هنأ ؛ريبج نب ديعس نع ٦-

 ةانم ديز نب ديعس نب ورمع ينب نم ةتابن يبأ نب قاحسإ نع -۷

 «دعس نب ورمع ينب دجسم يف هموقل نذؤي ةنس نيتس ثكم :ميمت نبا

 قدنخلا رفحي نأ لبق تامو ءرجألا ذحأي الو باتكلا ناملغلا ملعی ناکو

 هباحصأ ضعب بهذ رباقملا نيب ناكو قدنخلا رفح املف ةنس نيثالثب

 هنم ریغتي م نفد امک هوجرختساف قدنخلا يف هربق عقوو «هحرختسیل
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 ناكو هيلع طوطخم طونحلاو «سبيو هيلع فح دق نفكلا نأ الإ ؛ءيش
 ىضمف «رعشلا فارطأ ق ءانحلا لصف دقو افوشكم ههجو اوأرف ابيضح

 دبع نب ماشه تنب ىسوم مأ رصق يق وهو رفعح يبأ ىلإ ريهز نب بيسلا

 «هآر تح ليللا يف رفعج وبأ بكر ف «هربخأف تارفلا ئطاش ىلع كلما
 .سانلا نتتفي العل ليللاب نفدف هب رمأف

 قاحسإ ىأر هنأ ؛هل خيش نع نذؤملا يرقنملا نيسحلا يبأ نع -۸

 .ةفصلا هذه يق جرختسا ثيح ةتابن يبا نبا

 يأ نبا یأر هنآ ؛هیآ نع يلکعلا دوعسم نب نیکسم نع ۹٩

 .ةفصلا هذه يث ةتابن

 إل ةعبس يتمأ يف لازي ال» :# يلا لاق :لاق «ةبالق يبأ نع ٠-

 حوت ا ماو تورم ما مف باجتسا الإ ءيشب لا نوعاي

 مکنع عفدی مهو -لاق
 مهللا :نیفص موي لحر لاق :لاق «ناوفص نب هللا دبع نع -۱

 اهب نإف ؛اريفغ امح ماشلا لهأ بست ال :هظ بل يلع لاقف .ماشلا لهأ نعلا

 .لادبألا اهب نإف «لادبألا اهب نإف «لادبألا

 ابح هللا تببحأ دقل :لوقي ناك هنأ ؛سيق دبع نب رماع نع -۲

 ف دواد وأو ٠١۳/۱ داهحلا ق كرابملا نباو ۱۱ فنصملا يف قارتا دبع هجرتخأ )١(
 لیسارملا ۳١۹.
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 ءاسنوألا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 رمأف ؛4ظ نوعظم نب نامثع كله :لاق «ملسأ نب ديز نع -۳

 ابأ كل اعينه :هتأرما تلاق «هربق ىلع عضو املف : «هزاّهجب ئ هللا لوسر

 اي ناک .:تلاق .(؟كلذب كمع امو» : هللا لوسر لاقف .ةنجلا بئاسلا

 هللا بحي ناك تلف ول كبّسَحب» :لاق.ليللا ىلصيو راهنلا موصي هللا لوسر

 '«هلوسرو

 لوسر نمز يف ناک رامح نب هللا دبع نا ؛دعس نب ماشه نع ٤-

 قوسلا نم ءيشلا وأ لسعلا نم ةكعلا وأ نمسلا نم "ةكعلا يرتشي

 هءاح اذإف .هللا لوسر اي كل اذه ُتْبَدُهَأ :لوقيف إب يبلا هب يتأيف

 امك ۰۹/۱ ةيلحلا يث ميعن وبأو ۳۹۹/۳ تاقبطلا يف دعس نبا هجرحأ «لسرم ثیدح (۱)

 - ءالعلا مأ نع يراصنألا ديز نب ةجراح نع :ظفلب الوصوم ٩٥٤/۲ يراحخبلا هجرحأ

 يي همهس مه راط نوعظم نب نامثع نأ ؛هتربحأ كيب يلا تعياب دق - مهئاسن نم ةأرما

 نب نامثع اندنع نكسف :ءالعلا مأ تلاق .نيرجاهملا نكس راصنألا تعرقأ نيح ىنكسلا

 45 هلا لوسر انيلع لحد «هبابث يت هانلعجو يفوت اذإ تح هانضرمف یکتشاف «نوجظم

 : يلا يل لاقف .هللا كمركأ دقل كيلع تداهشف بئاسلا ابأ كيلع هللا ةمحر :تلقف

 لوسر لاقف .هللا لوسر اي يمأو تنأ يبأب يردأ ال :تلقف .؟همركأ هللا نأ كيردي امو

 لوسر انأو يردأ ام هللاو ريخلا هل وجرأل ينإو نيقيلا هللاو هءاج دقف نامثع امأ :ل هللا

 تمنف :تلاق كلذ ىننزحأو .ادبأ هدعب ادحأ يكزأ ال هللاوف :تلاق .يب لعفي ام هللا

 .هلمع كلذ :لاقف هتربحأف لب هللا لوسر ىلإ تجف يرجت انيع نامثعل تيرأف

 .ريدتسم دولج نم ءاعو :ةكعلا (۲)
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 لوقيف .هعاتم نمت اذه اوطعا :لوقيف ج ىبلا هب ىنا هنمن يغتبي هبحاص

 هب رمأيو لي هللا لوسر كحضيف ؟«يل هتيدهأ اإ سيل وأ» : هللا لوسر

 هب رمأیف ل هللا لوسر نمز ي ابراش هب یتّؤي لازی ال ناکو «هنمن یطعیف
 «هنعلا مهللا :موقلا نم لحجر لاقف برش دقو موي تاذ هب أف ؛ برضيف

 هللا بحب هنإف هس ال» :لل هللا لوسر لاقف هب یتڑی اہ رکا ام ¥

 «هلوسرو

 ينب نم الحر ءاربلا نب ةحلط ناك :لاق «بعك نب دمحم نع ٥-

 لاق «كابأ لتقت نأ ىلع كعيابأ» :لاقف «هعیاّبْ ل هللا لوسر ىتأ فينأ
 «كابأ لتقت نأ ىلع كعيابأ» :لاقف «ىرحأ ةرم هءاج مث «هدیب كسمأف
 (كابأ لتقت نأ ىلع كعيابأ» :لاقف «ىرحأ ةرم هءاج مث .هديب كسمأف

 :لاق "”فّئَْأَف یوکش یکتشا ةحلط نإ من :لاق .هلتقی الأ هرمأف .هعیابف
 اذإ» :هدنغ نم ضعبل لاقف «توملا هب ىأرف:هدوعي ي هللا لوسرا هءاجف
 . نم تولا هپ لزتف :لاق «هيلع ّيّلَصأو هدهشأ تح ينونذآف توملا,هب لزن

 ملو :اولاق . .اولعفت ال :لاقف .هللا لوسر اونذآ :هدنع ْنَم ضعب لاقف «ليللا
 :لاق ؟توملا مهرضح اذإ ل هللا لوسرب نوفي سانلاو ةحلط اب
 هللا یقلأو :لاق .ةيح هشهنت وأ برقع هغدلت وأ ةبكن هبيصَت نأ ىشحخأ

 تباث حيحص :-باطخلا نب رمع نع هحجرحأ ام دعب -۲۲۸/۳ ةيلحلا يف ميعن وبأ لاق (۱)
 لع هللا لوسر كحضي ناك هنأ هيفو :تلق ۲٤۸۹/١. هحيحص يق يراخبلا هحرحأ
 يف يمثيملا لاق ۱۸٤/١. ةراتخملا يث ءايضلا اهححص ةصقلاو یارشلا ةصق ركذ نودب

 .حيحصلا لاخر هلاحرو | ٠١ ) بنييلا ي ىلعي وأ هول :١۸/٠ ١: عما

 .توملا ىلع ىفشأ تح ضرما هارب يأ :فندأف (۲) ٠
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 :لاقف ل هللا لوسر هب اونذآ تام املف ؛حبصا یقح ةح هوکر تف :لاق «كلذب

 نأ هللا لوسر اي اندرا :اولاقف ؟«ينونذآف توملا هب لزن اذإ مكل لقأ ملأ

 هشهنت وأ برقع هغدلت وأ ةبكن هبيصت نأ ىشحأ :لاقو «اَّنَعَمف لعفن

 ءاربلا نب ةحلط قلا مهللا» : هللا لوسر لاقف «كاذب هللا ىقلأف ةيح

 .'«كيلإ كحضيو هيلإ كحضت

 هوي هللا ىلع یم الخلا مركأ نأ ينغلب :لاق «ضايع نب ليضفلا نع -

 .لاح لك ىلع هللا نودماحلا ؛اسلحج هنم مهّبرقأو بح هيلإ مهّبحأو ةمايقلا

 كرابت هللا لاق» : هللا لوسر لاق :لاق «نادعم نب دلا نع ۷

 يدجاسم نوُرُمعَي نيذلا يلجأ نم نوباحعي ِنيذلا يلإ يدابع بحأ نإ :لاعتو

 باذعب وأ ةبوقعب ضرألا لهأ تدرآ اذإ نيذلا كئلوأ «راحشألاب نوٌرفلتسیو

 “يهلجا نم مهنع يتوقع تفرص مهڻرکذ م

 ضعب (٠/۹٤٠:لامكلا بيذهت) فارطألا بحاص ازع :۳۷/۳ عمحلا يف يمثيهلا لاق )١(

 هازع :تلق .نسح هدانسإو ۳١١/۸ ريبكلا يف يناربطلا هاور «هرأ ملو دواد يأ ىلإ اذه

 دواد وبأ هدروأ :لاق ثنيح:۳/٠۲٤ ةباصإلا يف رجح نبا ظفاحلا كلذك دواد أل

 زئانجلا باتك يف هالنع وهو .هباب يف هيلإ جاتحب ام ىلع راصتقالا يف ةتداعك ارصتخم

 يناربطلاو ۲٠٠٦/١ مصاع يبأ نباو ةمثيخ يبأ نباو يوغبلا هحرحأ :ظفاخلا لاق ۳/٠ ٠٠

 يف ميعن وبأو ٠۲١/۸ طسوألا يف يناربطلاو مهريغو نكسلا نباو نيهاش نباو ۸

 م حاص نب هبر دبعو السرم يناربطلا هاور ۳٠١/۹: يمشيما لاقو . ۳ ةباحصلا

 ٍ دواد وبأ ىور دقو طسوألا يت يناربطلا هاور ۳٦٦: يف لاقو .اوقثو هلاحر ةيقبو «هفرعأ
 .هللا ءاش نإ نسح وهف هيلع تكسو ثيدحلا اذه ضعب

 يف يقهيبلاو ۱ فنصللا يف قازرلا دبع هجرحأ «لوهجج هيف «فيغلض هدانسإ (۲)

 .هعفري شيرق نم لحجر نع رمعم نع ٦ ٩ بعشلا
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 نم لحجر ناک :لاق «يميتلا ثراحلا نب ميهاربإ نب دمحم نع -۸

 «هفکیو هيلع فني ناکف «هل مَع رجح يف ةنيدملا يحاون ي ناك نم ةر

 تعنص ءيش لك كنم ٌنَعرتنأل تملسأ نقل :هّمع هل لاقف ءمالسإلا دارأف

 ءادرو ًارازإ تح هب ُةَعَتص ءيش لك هنم عرتناف «ملسُي نأ الإ بأف .كبلإ
 وأ رعشا نم اه ٠ داجب ىلإ تماقف ادم همأ ىلإ قلطناف .هيلع اناك

 ل يبلا ىتأ مث ءرحآلاب ىدئراو اًمهدحأب رّرئاف «نينثا هتعطقف فوص

 سانلا دققت حبصلا ىلص اذإ لَ هللا لوسر ناكو لاق .حبصلا هعم ىلصف
 ناكو .ىزعلا دبع انأ :لاق ؟«تنأ ْنَم» :لاقف «هآرف مههوحو يف رظنو

 نو اترا نيداجبلا وذ هللا دبع تنأ لب» ل هللا لوسر لاقف :لاق هما

 ماق اذإ ناكف :لاق «هرجح يقو ل هللا لوسر عم نوکی ناکف «انعم

 نب رمع لاقف :لاق «ديجمتلاو رافغتسالاو ءاعدلاب رهح ليللا نم يلصي
 .(نيهاوألا دحأ هنإف هعد» :لاق ؟ره ءاّرمأ ب هللا لوسر اي: باطخلا

 لاقف :لاق «تامف لب هللا لوسر عم جرح كوبت ةازغ يف ناك املف :لاق
 ؟اذه ام :تلققف «ركسعلا ةيحان ق اليل رانب انأ اذإ :هلظ دوعسم نبا

 مهعم ام امهنع هللا يضر رمعو ركب وبأو ي هللا لوسر اذإف ؛تقلطناف

 يور :لوقي وهو ربقلا يف لل هللا لوسرو تام دق نيداجبلا وذ اذإف «عبار
 ينإ مهللا» :لاق مث «هقشل و هللا لوسر هعجضأف :لاق .(امگاحأ لإ

 مهللا «هنع ضراف ارا تيسمأ ينإ مهللا ءهنع ضاق اًيضار هنع تيسمأ

 :بارعألا ةيسكأ نم ططخ ءاسك :داجب )١(
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 .هترفح يف هناکم تنک

 هيلعو لبقأ 44 ريمع نب بعصم نأ ؛ريبزلا نب ةورع نع -۹

 املف «هباحصأ نم رفن هعمو سلاح 5 يبلاو «هيراوت داكت ام ةرمن

 4 ىبلا هيلع أف :لاق «ەب یراوتی هنوطعی ام مهدنع سیل «اوسکن هوار

 نم ىتف امو هيوبأ دنع هتيأر دقل» : هللا: لوسر لاقف .ملسف :لاق :اریح

 هللا ةاضرم ءاغتبا كلذ نم جرخف «هنامعنيو هنامركي هلثم هیوبأ دنع شیرق نایتف
O, 

 (هلوسر ةرصنو

 يف يبأ عم تنك :لاق «يثيللا ريمع نب ديبع نب هللا دبع نع -۰

 همولتف ‹يلصي مئاق لحجر اذإ ؛اهنم طسو يف انك املف «ةزافم انبكرف رفس

 الو ناكملا اذه ف كارن دق !اذهٍاي :هل لاقف .لعف امف هيلإ فرصني نأ يأ

O E 

 م یی هرکذف نارمعلا لوا لإ شتا امل لتا ف :لاف هلو اس یقسآ

 .اوقس الإ ضرأ يف نوكي ال كاذ :لاقو هوفرعف

 هيف هنأ الإ تاقث دانسإلا لاحرو يوغبلا هجرحأ ١٠۲/٤: ةباصإلا يف ظفاحلا لاق )١(

 هاور ۳٦۹/۹٩: عمحا يف يمثيملا لاق «دوعسم نبا نع ٠۲۲/١ رازبلا هجرحأو .عاطقنا

 .كورتم وهو دابع هخيش نع رازبلا
 .دوسو ضيب طوطخ اهيف ةلش ةر (۲)

 يقهيبلا هجرحأ امك «كلذك يمهذلاو هنع تكسو ۷۲۸/۳ كردتسملا يف مكاخحلا هجرحأ (۴)

 .فيعض وهو «ةديبع نب ىسوم هذانسإ فو :٠۷/٦۲۸بعشلا يف
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 ةريزجلا ىلإ تحرح :لاق «بلاغ نب هللا دبع نع مثيلا يبأ نع ١-

 سيل بارح لبح حفس يق ةيراع ةيّرَق بنا ىلإ انب تفّرأف ةنيفسلا انبك رف
 امو ممراثآ لما بارخلا كلذ ىف تفّوطف تحرحخف :لاق «دحأ اهيف

 اذمم نإ :تلق :لاق .الوُهأَم رکی نأ هبنشی اتیب تلحد ذإ :لاق «هیف اوناک

 ام :اولاقف «ةجاح مكيلإ يل تلقف «يباحصأ ىلإ تعجرف :لاق .انأش

 ‹«تيبلا كلذ تلحخدف :لاق .معن اللف تلي ىلع نومي :تلق ؟يه

 ملظأ املف «ليللا هيلع “نح اذإ هيلإ ''”بوُوّيَسف لهأ هل نكي نإ :تلقف
 هربكيو لك هللا حبس لبحلا سأر نم طَحْلا دق اتوص تعم ليللا

 يف رَ مو :لاق «تيبلا لحد ىتح كلذب وندي توصلا لزي ملف «هدمحيو
 ام ىلصف «ماعط هيف سيل ءاعوو ءيش اهيف سيل ةَرَح الإ ايش تيبلا كلذ
 دمح مث ءاماعط هنم لكأف ءاعولا كلذ ىلإ فرصنا مث «يلصي نأ هللا ءاش

 حبصأ املف «جبصأ تح ىلصف ماق مث ءاهنم برشف ةا كلت ىتأ م هلا

 :لاق «ينذإ رغب يتيب تلحد هللا كمحري :لاقف «هفلخ تيلصف ةالصلا
 تلكأف ءاعولا اذه تيتأ كثيأر :تلق تلق ءريخلا الإ در م هللا كمري :تلق

 نم ام لجأ :لاق .اعيش هيف را ملف كلذ لبق هيلإ ترظن دقو اماعط هنم

 نم هديرأ ابارش الو «ءاعولا اذه نم هتلكأ الإ سالا ماعط نم ديرأ ماعط

 كمسلا تدرأ ن و: :تلق :لاق ترا هله نم برش الإ ساغلا بارش

 ل

 ت

 نإ

 .عحرپ يآ :بوڙیسف (1)

 .هتملظب هرتسي قح ملطأ :نج )(
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 دنلوألا ةلاسر

 نإ هللا كامري :تلقف :لاق .يرطلا كمسلا تدرأ نإو :لاق ؟يرطلا

 ليضفتل دجاسملاو ةعامجل اب ترم ؛ تعنض يذلاب رمو م ةّمألا هذه

 . ةيرق انه اه :لاق .زئانحلا عابتاو ‹«ضيرملا ةدايعو «ةعامحلا ين تاولصلا

  «هباتک عطقنا مث اًنيح ينباکف :لاق ءاهيلإ رئاص انأو تّْركذ ام لک اھیف

 هربق نم دَحو تام امل بلاغ نب هللا دبع ناكو :لاق .تام هنأ تننظف

 .كسملا حير

 يف انكف يبأ عم تحرح :لاق «ريمع نب ديبع نب هللا دبع نع -۲

 مئاق لحجر اذإ ؛انوند املف «ةرجش هاّنَتظف داوس انل عفّرف «ةالف ضرأ

 فرصني مل املف «ديرن يتلا ةيرقلا ىلإ اندشريف فرصنيل هانرظتناف يلصي
 اذإو «لعفف كديب اهلبق انل مْوَأف اذكو اذك ةيرق ديرن انإ :يبأ هل لاق

 كارن انإ :يبأ هل لاقف «ةسباي ةبرق اذإو ءام هيف سيل سباي ضّوَحُم ضوح

 يذلا ءاملا اذه نم كتبرق ي لعجنفأ ءام كدنع سيلو ةالف ضرأ يف

 هضوح التماف ترطمف ةباحس تعءاحج یتح حرن ملف الر نأ امو (اندنع

 يف نوكي ال نالف كاذ «معن :اولاقف «مه هانركذ ةيرقلا اتل د املف «كلذ

 .هفرعن ال حلاص دبع نم هلل مک : يأ لاقف :لاق ‹يقس الإ ںاکم

 فيخم موي يف ةفيخم ةليل يف انل ةازغ يف انجرح :لاق «قيقش نع -۴
 «هسأر عفرف ؟ناكملا اذه لثم يف مانت :انلقو «هانظقيأف مئان لحر اذإو

 مث «هنود ايش فاحأ ينأ ملعي نأ شرعلا بر نم ييحتسأ ينإ :لاقف

VV 



 ءابلوألا ةلاسر نيحلاصلا رانخأ تاتك
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 انصح نوملسملا رصاح :لاق «ةقوس نب دمحم نع نايفس نع ٤-

 يأ :ضعبل مهضعب لاقف ءالحر اورصبأ ذإ كلذك مه انيبف «نوصحلا نم

 نيرمط اذ ثعشأ ناك :نايفس لاق .ي هللا لوسر ةفص هذه نأك !نالف

 .اهحتفف هللا لأسف ءاهحتفي نأ هللا لاسی هملک :مهضعبل اولاقف

 امو كفر ءآَمَسلَأ و » :لصاو ارق :لاق «نایفس نع ٥-

 يف هبلطأ انأو ءامسلا يف يقزر ىرأل :لاق «[۲۲:تابرذل] 4 (ج) َنودَعوُت

 «"ةلخود موي لك هيلع لزت تناكف ءاهيف دبعتي ةبرخ لحخدف «ضرألا

 .هناکم ناکف هوحخأ لحد نوت املف

 -لادبألا نم هنأ لاقي ناك و- لهلهم يبأ ةقدص نب ديعس نع ٦-

 هل لاقف «رحبلا يق ةنيفس اوبكر دق موق ىلإ مهدأ نب ميهاربإ ءاج :لاق

 يدي نيب كيطعأ نكلو يعم سيل :لاق .نيرانيد تاه :ةنيفسلا بحاص

 هلخدأ مث :لاق ؟ينيطعت فيكف رحبلا ق نک اغنإ :لاقو «هنم بحجعف :لاق

 هللاو :ةنيفسلا بحاص لاقف «رحبلا يف ةريزح ىلإ اوهتنا تح اوراسف

 بحاص اي :هل لاقف :لاق ؟اًيش انه اه ًابخ له ينيطعي نيأ نم نرظنأل

 لحرلا هعبتاو ىضمف ميهاربإ جرخف «معن :لاق .يقح ينطعأ !نيرانيدلا

 :لاق «فرصني نأ دارأ املف «عكر ف «ةريزجلا ىلإ ىهتناف «يردي ال وهو

 وهو :لاق «ينع هطعأف يلع هل يذلا هقجن ينم بلط دنق اذه نِٳ !بر اي

 .بطرلاو رمتلا اهيف عضوي صوحخ نم ةفيفس :ةلحيود )١(
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 هيلوألا ةل ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 :لاقف «لحرلا اذإو :لاق «ريناند هلوح ام اذإف هسأر عفرف :لاق «دحاس

 مهتباصأف اوضمو :لاق .اذ ركذت الو ددزت الو كقح ذح تشح

 !نيرانيدلا بحاص نيأ :حالملا لاقف «توملاب اوسحأو ةملظو “ةحجاجع

 ءانعم هللا عدا ؟هيف نحن ام ىرت ام :اولاقف «هیلإ اوءاجف :لاق .هوحرحأ

 ` كتردق تيرا دق !بر ای !بر ای :لاقو ؛ هینیع ىحخرأو هيدي عفرف :لاق

 .اوراسو ةحجاجعلا تنكسف :لاق .كتمحرو كوفع درب انقذأف

 يف الإ نوكي رمألا اذه ىرأ ام :لاق «مهدأ نب ميهاربإ نع -۷

 .هسفن نم كاذ وه ملعي الو هنم كاذ سانلا ملعي ال لحجر

 ةيالولا يث اندنع نودباعلا فلتحخا :لاق «مصاع نب عمسم نع ۸

 .ايند وأ ناك نيد يف هلان الإ ءيشب مهي مل دبع اهقحتسا اذإ :مهضعب لاقف

 ايندلا نم ديري يذلا ءيشلا كردي ال هنأرريغ صعي ال يلولا :رخآ لاقو

 :نورحآ لاقو .باجيف وعدي :نولوقي مهنأک < هبلطب الإ هکر دی الو همهب

 كلذ يف اوملكتف «ةرحآلا نم هظح صاقتنال ضّرعُي ال ةيالولل قحتسأا

 ليلحبا ةمأ اه لاقي يدع ينب نم ةأرما اوتأي نأ ىلع ارعجأف «ريثك مالكب

 لاق ءاهوتأف داهتحالا لوط نم ادح ةعطقنم تناكو ةيودعلا ورمع تنب

 اوضرعف مه تنذأف ءاهيلع اونذأتساف ءانباحصأ عم ذعموي انأو :عمسم -

 نع لْعَش تاعاس يلولا تاعاس :تلاقف ءاولاق امو مهفالتحا اهيلع

 .رابغلا نم حيرلا هتروث ام :ةجاجعلا )١(
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 بالك ىلع تلبقأ مث «ةجاح نم ايندلا يف قحتسملا لولل سيل «ايندلا

 هريغ مه هل هيلو نأ كربحأ وأ كثدح نم !بالك اي تنأ يسفنب :تلاقف
 .تيبلا يحاون نم خراصلا الإ عم أ تنك امف :عمسم لاق .هقدصت الف

 يلإ ثعب ذإ ةكمت انأ انيب :سواط لاق :لاق «دیز نب يلع نع -۹

 لوح يلي ايم عمس ذإ ؛ةداسو ىلع ينأكتأو هبنج ىلإ نسلحأف جاجحلا

 ؟لحرلا نمم لاقف «هب أف «لحرلاب يلع :لاقف .ةيبلتلاب هتوص اعفار تيبلا

 :لاق ؟تلأس امعف لاق .تلأس مالسإلا نع سيل :لاق .نيملسملا نم :لاق

 نب دمحم تكر ت فيك :لاق .نميلا لهأ نم :لاق .دلبلا نع كتلأس

 اجا اباکر اسابل امیسحج امیظع هتکرت :لاق ؟-هاحأ دیری- فسوی

 نع كتلأس :لاق ؟تلأس ٌمعف :لاق .كتلأس اذه نع سيل :لاق .احألو
 هل لاقف .قلاخلل ايصاع قولخملل اعيطُم اموشَع امو هتك رت :لاق .هتریس

 لاق ؟ينم هناكم ملعت تنأو مالكلا اذهب ملكتت نأ ىلع كلمح ام :جاجحلا

 قدصمو هتيب دفاو انأو هللا نم يناكع ينم زعأ كنم هناكع هارتأ :لحرلا

 نم لحرلا ماقو ءاباوج هيلإ راحأ امف جاجحلا تكسف ؟هنيد يضاقو هيبن

 لحرلا تلقو «هرثأ ف تمقف :سواط لاق .فرصناف هل نذؤي نأ ريغ

 مهللا «ذولأ كبو ذوعأ كب مهللا :لاقف «هراتسأب قلعتف تيبلا یتأف میکح

 نيلحابلا عنم نع ةحودنم كنامضب اضرلاو كدوح ىلإ فهلا يت يل لعجا

 ميدقلا كفوُرعمو بيرقلا كَحَرف مهللا «نيرثأتسملا يديأ ين امع ىنغو
 مهللا :لوقي وهو ةفرع ةيشع هتيأرف سانلا يف بهذ مت «ةنسحلا كتداعو
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 يتبيصم ىلع رجألا ينمرحت الف يبصنو يبعتو يتجح لبقت ل تنك نإ
 هاتأوساو :لوقي عمج ةادغ هتيأرف سانلا يف بهذ مٿ «ينم لوبقلا كك رتب

 :كلذ ددری «توفع نإو هللاو !كنم

 طئاح ىلع رودأ تنک :لاق «يدزألا نمهحرلا دبع يأ نع 4

 ىلع تأكتاف «ربكي وهو رحبلا ي نيلجرلا ىلَدُم لحرب تررمف توریبب

 ال !قف اي :لاق ؟كدحو:اسلاج كل ام !باش اي :تلقف «هبنح ىلإ ةفارش

 ٠ ثيح يير ىعم نإ «يمأ ىنتدلو ذنم يااحو طق تنك ام ءاقح الإ لقت

 تضرع اذإف (ينقرافي ام ناطيشو «يلع ناظفح ناکلم يعمو «تنک ام

 .اهب ينعاجف يناسلب هلأسأ ملو يلقب اهايإ هتلأس يبر ىلإ ةجاح يل

 نايبصب لصاو نب فرطم رم :لاق «هل خيش نع ناسغ يبا نع ٩۱-

 !رانلا خيش اي :لاقف «هرسكف مهضعب زوج ىلع ئطوف زوم لاب نوبعلي
 .كريغ ينفرع ام :لوقيو يكبي دعقف

 ي دابعلا نم اخيش تعم :لاق « يندرألا لهس نب دمحأ نع -۲

 :هئاعد يف لوقيو وعديو يكبي ءاشعلاو برغملا نيب سدقملا تيب دجسم

 خرص م «اهلوبق يف كمرك ىلع الاَكّنا مهلئاسو يف كل نوُبحلا اب كيلإ
 .كلذ دعب ناک ام يلع يفحخف

 انمجه «مهتيأر موق لثم رأ م :لاق «ديز نب دحاولا دبع نع -۳

 انتبف ءانوأر نيح اوقرفتف رحبلا لحاوس ضعب يف دابعلا نم رفن ىلع ةرم
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 عارملا الإ ليلا ةماع عملت انك امفرءةريرجلا كلت يف اتيكرأو ةليلا كلت

 .ادحأ مهنم رن ملف مهراثآ انعبتتو مهانبلط انحبصأ املف «رانلا نم ذّوَعَتلاو

 مهو ةنحلا يف ةنحلا لهأ ىأر ٌنَمَك ادابع هلل نإ :لاق «نسحلا نع ٤-

 تقنورُحَم مهبولق «نوبذعم رانلا يف رانلا لهأ ىأر ْنَمكو «نودلَّحُم

 «ةفيفع ايندلا نع مهسفنأو «ةيضقم هللا دنع مهجئاوحو «ةنومأم مهرورشو

 ليست «مهمادقأ ةفاصف ليلا امأ ؛ةليوط ةحار ىبقعل اراّصق امايأ اوربص

 امكحف راهنلا امأو ءانبر انبر مهبر ىلإ نورأجي «مهدودخ ىلع مهعومد

 امو ىضرم مهبسحيف رظانلا مهيلإ رظني حادقلا مهنأك ءايقتأ ةّررَب ءاملع

 .ميظع رمأ موقلا طلاخ دقو اوطلوحخ دق :لوقيو «ضرم نم موقلاب

 عبس ةليل يف نالقسعب الحر تعم :لاق فلح ديلولا يبأ نع ٥-

 يكبي وهو رحبلا لحاس ىلع ادحاس رَحَسلا ف ناضمر نم نيرشعو
 .انع يكاوبلا ادعابو اناّمذ ُرافقلا (ثرا) :هدوجس يف لوقيو

 يب يرسأ ةليل تررم» :45 يبلا لاق :لاق «قراحللا يبا نع ۹٩-

 :لیق .ين :تلق .ال :لیق .كلم ؟اذه نم :تلقف «شرعلا رون يف بّيَعُم لجرب

 هللا ركذ نم ابطَر هلاسل ايندلا يف ناك لجر اذه :لاق ؟وه نم :تلق .ال

 . طق هيدلاول بستسی ملو «دجاسملاب ًاقلعم هُبلقو

 .لصألاب اذك (۱)

 فنصملل هبسنو .ايندلا يأ نبا هجرحأ «لسرم ثيدح ٠١۳/۲: بيغرتلا يق يرذنملا لاق (۲)
 خ
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 ءالوألا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 ءادبعتم ةرصبلاب باش ناك :لاق «يرسلا نب هللا دبع نع -۷

 :لاقف «ءيشب مايأ ةثالث هيلإ ثعبت ملف هماعطب هيلإ ثعبت هل ةَّع تناكو
(TT) 

 قیوس هيف 4 ذ دوزم دجسملا ةيواز نم هيلإ حرطف ؟يقزر تعفَرأ !بر اي

 .هقذ ال "كب ذإ كتزعو :لاقف .ربصلا ليلق اي كاه :هل لیقو

 كتزعو :لوقي وهو موذجم تررم :لاق «سینخ نب رکب نع -۸

 .ابح الإ كل. تددزا ام اعطق ءالبلاب ينتعطق ول ‹«كلالحو

 هلل نإ :لاق ءنمحرلا دبع نب عيبرلا نع# ناقلخلا مصاع نع -۹

 رظانم نع نوقجلا هل اوضغو «مارحلا معاطم نع نوطبلا هل اوصمخأ ادابع

 ؛ مه كلذ ريني نأ ءار مالظلا مهيلع طلتحا امل نويعلا هل اولمهأو «ماثآلا

 ‹نوبتكم ايندلا يف مهف ءاهقابطأ نيب ضرألا مهتنمضت اذإ مهروبق ةملظ

 تأرف توكلملا ىلإ بيغلاب مهبولق راصبأ تذفن «نوعلطتم ةرحآلا ىلإو
 دنع اداهتجاو ادج كلذب هلل اودادزاف «هللا باوث ميظع نم تحر ام هيف

 يف مه ةحار ال نيذلا مهف «مهلامآ هيلع توطنا ام مهبولق راصبأ ةنياعم

 مث :لاق .مهيلع توملا كلم ةعلطب ادغ مهنيعأ رقت نيذلا مهو ءايندلا

 .عومدلاب هتیخل لبي تح يکي
 ي

 كلذو مئاتشلاو بابسلاب مم ببستي مل : بستسي ملو ٠٠۹/١ ردلا يق يطويسلا طقف

 .مهمتشو سانلا هبسب

 .دازلا هيف لعجي ءاعو :دوزم )١(

 .ريعشلاو ةطنحلا نم ذحختي ام :قيوس (۲)

 .خيبوتلاو عيرقتلا :تيكبتلا (۳)
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 انيلع مدق :لاق «نارهم نب نوميم دلو نم ينوميملا دمحأ نع ٠-
 نولماعلا لمع دقف لمعت نإ !دحأ اي :يل لاقف «هتیټأف يلصولا دمحأ

 ةرألا اوبر نيذلا كعلوأ ؛كلبق نودبعتلا دبع عَ دقف دبع إو ‹«كلنق

 اوذحأي ملف قيرطلا ىلع مهتماقإ هللا يلو نيذلا كعلوأ ؛ايندلا اودعابو

 مهرودص يف ةرمّتخملا مهتامغن نم ةَمْعَل تعم ولف ءالاش الو انيمي

 2 ەر

 .كتايح ماي نالطبلا كنع تدرطلو كشيع تصغن مهقولح يف ةرغرغتملا

 نمم داهزلا نم لحر ينثدح :لاق «صاوخلا ةبتع يأ دابع نع ٠١-

 ي الإ .ةذل الو ايندلا نم ءيش يف هم نكي مل :لاق «لابجلا يف حيسي ناك

 نم لحاس ىلع موي تاذ ىتأف :لاق -داّكرلاو لادبألا ينعي- مهيقل

 دق لحرب انأاذإ ؛نفسلا هيلإ اقرت الو سانلا هنكسي سيل رحبلا لحاوس

 هتعبتاو ىعسي لعجو بره ينآر املف «لابجلا كلت نم ضعب نم جرح
 كمحر بزهت نمم :هل تلقف «هتكر دأو ههحو ىلع طقسف هفلخ ىعسأ

 قحلا موزلب كيلع :لاق «ينملعف ريخلا ديرأ ينإ :تلقف «ينملكي ملف ؟هلل

 حاص مث ءاهلمع لثم ىلإ كوعدأف يسفنل دماحب انأ ام هللاوف تنك ثيح

 ليللا مجهو :لاق .هب عنصأ فيك يردأ ال تثكمف ءاتيم طقسف ةحيص

 نم هيلع اوطبه رفن ةعبرأ يمانم يف تيرأف هنع ةيحان تّْمنف تّيَحَنَف انيلع

 لاق ؛هوتفد مڅ هيلع اولصو هونفک مغ هل اورفحف مه ليحخ ىلع ءامسلا

 تحبصأ املف «ليللا ةيقب ةب مونلا ينع بهذف «تيأر يذلل اعزف تظقيتساف

 تيأر تح رظنأو هرثأ بلطأ لزأ ملف «هيف هرأ ملف هعضوم ىلإ تقلطنا

Vé - 



 .ىمانم يق تيأر يذلا ربقلا هنأ تننظف اديدح اربق

 بلط يت ماشلا ىلإ تحرح :لاق «ديز نب دحاولا دبع نع -۲

 يل لاق ىح داهتحالا يدش لحرلا دعب لحرلا دحأ تلعجف «داّبْعلا

 هلقع نم اندقف انكلو «ديرت يذلا وحلا نم لحر انه اه ناك دق :لحر

 امو :تلق .هباصأ ءيش وأ كلذب سانلا نم زجتحي نأ ديري يردن الف
 :لاق .هيلع هديزي ال «ةكتاعو ديلولا لاق «دحأ هملك اذإ :لاق ؟هنم متركنأ

 لحرب اذاف ؛هترظتناف :لاق .هتحردم هذه :لاق ؟هب يل فیکف :تلق

 هلوح نايبصلا اذإو «نوللا يعمم رّعَشلا رفاو هجولا هيرك رظنلا هيرك هلاو
 هل ّراَمْطَأ هيلع «نوشمم توکس هفلحب مهو يشم تکاس وهو «هفلخو

 السلا يلع درف يأ تفتلاف هيلع تملسف هيلإ تمدقتف :لاق «ةسند

 :تلقف .ةكتاعو ديلولا :لاقف «كملكأ نأ ديرأ ينإ هللا كمحر :تلقف

 دجسملا لحد ىتح ىضم مث «ةكتاعو ديلولا :لاقف «كتصقب تربحأ دق

 لاطأف عكرف ةيراس ىلإ لزتعاف هنوُعَبْشي اوناك نيذلا نايبصلا عحرو
 دیری بیرغ لجر :تلقف «هنم توندف «دوجسلا لاطأف دجس مث ع وكرلا

 ‹رصقأف تعش نإو لطأف تعش نإف «ءيش نع كلأسيو كملكي نأ

 :لاق «عرضتيو وعدي هدوجس يف وهو :لاق «ينملكت وأ حرابب تسلف
 دوجسلا لاطأف :لاق .كرتس كرتس :لوقي وهو دحاس وهو هنع تمهفف

 .هقيرط يأ (۱)
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 لإ تحجرحخف :لاق .لیوط رهد ذنم تام دق هنأک تیم وه اذإف هتک ر حف

 كنأ تمعز يذلا ىلإ رظناف لاعت :تلقف «هيلع يلد يذلا يحاص

 .هانفدو هانأیهف :لاق «هتصق نم هيلع تصصقو :لاق .هلقع نم ت تركنا

 لزتعا دق لحر ليئارسإ ينب ب يق ناک :لاق < «ملسأ نب ديز نع -۰ ۳

 هللا اعدف «هب اوثاغتسا اوطحق اذ هنامز لها ناکو «لبج فهک يف سانلا

 هب ٌبلقْي ٌدوُع هدیبو سلاج وه اذإف ؛مهرمأ ضعب يف هوتأف :لاق «مهاقسف

 وه امع هولجعي نآ اوهرک و هنورظتني اوسلجف «مهماظعو یتوملا مجاَمح

 اوبهذو طقس مث ةخرص خرص ذإ كلذك وه انيبف «هب اول مث «هيف

 ونب هيلع تدشحو كلذ اوربكأف :لاق تيم وه اذإف هيلإ نورظني

 نانعأ يف فرفري ريرسب ذإ كلذك مه انيبف «هزاهح يق اوذحأو ءليئارسإ

 هلل دمحلا :لاقف «ليئارسإ ىنب نم لحر ماقف :لاق .هيلإ ىهتنا ىقح ءامسلا

 نلالاو ريرسلا عفتراف ريرسلا ىلع هعضوف هذ هذحأف ا اع هصحخ يذلا

 .كيلع نمؤملا مركأ ام

 ٤- ضعب ىلع مهضعب ديزي هريغو بهو يبأ نع رفعحج يبأ نع _
 ىلع ضرفف «نيدباعلا لضفأ نم ناك سيق دبع نب رماع نأ ؛ثيدحلا يف

 ىلإ امئاق لازي الف سمشلا عولط دنع موقي ةعكر فلأ موي لك هسفن
 اإ !يسفن اي :لوقيف «هاَمَّدَقو هاقاس تَّحَفَكنا دقو فرصتي مت رصعلا
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 شارفلا ذحأي ال المع كب نلمعأل هللاوف !ءوسلاب ةرامأ اي «ةدابعلل تقلح

 دباع يداولا_فو ‹«عابسلا يداو :هل لاقي ايداو طبهو :لاق .ابيصن كنم

 «نايلصي ةيحان يف ةممحو ةيحان يف رماع درفناف «ةممهح :هل لاقي «يشبح

 نيعبرأو اموي نيعبرأ اذه لإ فرصني اذه الو اذه ىلإ فرصني اذه ال

 دعب رماع فرصنا مث «ناعوطتي البقأ مث ايلص ةضيرفلا تقو ءاح اذإ ؛ةليل
 ينعد :لاق ؟هللا كمري تنأ نم :لاقف «ةممح ىلإ ءاجف اموي نيعبرأ

 تنأ تنك نفل :رماع لاق .ةممح انأ :لاق «كيلع تمسقأ :لاق «يمهو

 لضفأ نع ينربحخأف «ضرألا يق نم دبعأ تنأل يل ركذ يذلا ةممه
 مايقلا يلع عطقت ةالصلا تيقاوم الولو «رصقمل ينإ :لاق «ةلصح

 «هاقلأ تح اشرتفم يهحوو اعكار يرمع لعحأ نأ تببحأل دوجسلاو

 رماع انأ :لاق ؟هللا كمحري تنأ نمف «كلذ لعفأ ينعدت ال ضئارفلا نكلو

 تنأف يل ركذ يذلا سيق دبع نب رماع تنك نإ :لاق «سیق دبع نبا

 . ةدحاو نكلو ء«رصقمل ينإ :لاق .ةلصحخ لضفأب ينربحخأف «سانلا دبعأ

 عابسلا ""هتفنتكاف هريغ اغيش باهأ ام تح يردص يف هللا ةبيه تمظع

 ولتي رماعو هیبکنم ىلع هيدي عضوف هفلخ نم هيلع بثوف اهنم عبس هاتف
 2(4 دوهشم موي كلذ ساتل هل ومع موي كل $ :ةيآلا هذه
 للاب :ةممه لاقف «بهذ هل ثرتكي ال هنأ عبسلا ىر املف «[٠.:دوم]

 ايش باهأ نأ هللا نم يحتسأل ينإ :لاق ؟تيأر ام كلاه امأ !رماع اي

 .هيبناج نم هب تطاحأ يأ :هتفنتکاف (۱)
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 نم انل دب ال انلكأ اذإف ؛نطبلاب انالتبا كك هللا نأ الول :ةممهح لاق «هريغ

 .هسفن بتاعي ناک و «ةدابعلا ق رصقمل يا لوقي ناکو ةعكر ةئامنامش

 رانلا :سيق دبع نب رماعل ليق :لاق « ينارادلا ناميلس يبأ نع - ٠١

 «هتالص ىلع لبقأو «ةرومأم اهنإف اهوعد :لاق .كراد نم ابيرق تعقو دق

 .اهنع تلدع هراد تغلب املف رانلا تذحأف

 -نيدباعلا نم ناكو- حون يبأ نب هللا دبع فسوي يبأ نع ٠٠٠١-

 ينإ :تلقف «هتئيه ينتبجعأف ةكم قيرط ضعب يف اخيش تبحص :لاق

 اذإف ؛ راهنلاب يشم ناكف :لاق .تببحأ امو تنأ :لاق .كبحصأ نأ بحأ

 . موصي ناكو «يلصي ليللا موقيف :لاق .هريغ مأ ناك لزنم يف ماقأ ىسمأ

 يف هاقلأف ايش هنم جرحأف هعم بيرج ىلإ دمع ىسمأ اذإف ؛رحلا ةدش يف

 يق لوقأف .اذه نم بصأف مله :لوقيف ينوعدي ناكو ءاثالث وأ نیترم هيف

 ىلع لزي ملف :لاق .هيف كك ر شأ فيكف تنأ كيزجعم اذه ام هللاو :يسفن

 انيبف :لاق .هربصو هداهتجا نم تيأر ام دنع ةباهم يلق هل تلحدو «كلذ

 قلطنا :يل لاقف ءارامح قوسي لحر يلإ رظن ذإ لزانملا ضعب يف نح

 :لاق .هدارأ نأ يردص يف هتبيه هللاو ينعنمف :لاق .رامحلا كاذ رتشاف

 الو هنمت يعم ام هللاو :يسفن يف لوقأ انأو رامحلا بحاص ىلإ تقلطناف

 هب هتمواسف رامحلا بحاص تيتأف :لاق ؟هيرتشا فيکف «هنمت هعم ملعأ

 نأ بأ دق :تلقف «هيلإ تغعجف :لاق .ارانيد نیثالث نم هصقني نأ بأف
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 ءايلوألا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 هلا مس :لاق.نمشلا :تلق .هللا رختساو هذج :لاق .ارانید نال هصقني

 مث «بارحلا تذحأف :لاق .هطعأف نمثلا ذُحف باّرجلا يف كدي لحدأ مت

 ديزت ال ارانيد نوثالث اهيف ةّرص اذإف ؛ هيف يدي تلاحدأو هللا مسب :تلق
 :لاق «هب تقجو رامحلا تذخأو لحجرلا ىلإ اهًتعفدف :لاق .صقنت الو

 :لاق .تنأ بكر اف :لاق «ينم فعضأ تنأ :هل تلقف .بکرا يل لاقف

 هکر دأ ثیحف «هرامه عم يشمأ تنكف «بکر و «مالكلا نداری لزی ملف

 . هيلع ملسف خيش هیقلف نافسع انیتآ یتح دحجاسو عكار وه امن إف ؛ماقأ ليللا

 .ينصوأ :خيشلل يحاص لاق «ءاقرتفي نأ ادار املف «نايكبي العجف الح م

 .يندز :لاق .كمامأ داّعَلا ركذ بصلأو «كبلق ىوقتلا مزلأ «معن :لاق

 ايندلا ضراّوَع رشابو «كلمع نم نَسحلاب ةرحآلا لبقتسا «معن :لاق

 نيح ايندلا بيع اوفرع نيذلا مه “”سايكألا نأ ملعاو «كبلق نم دهزلاب

 تلقف ءاقرتفا مث :لاق .هللا ةمحرو كيلع مالسلاو ءاهلهأ ىلع يمَع

 :لاق .هنم امالك ٌَنسحأ تيأر امف ؟هللا كمري خيشلا اذه نم :يجاصل

 انيهتنا املف «ةكم انيتأ تح نافسع نم انجرخف :لاق .هللا ديبع نم دبع

 تيب ىلإ رظنأ تح كناكم تبثا :يل لاقو «هرامح نع لزن حطبألا ىلإ

 :لاقف «لحر ېل ضرعو قلطناف .:لاق .هللا ءاش نإ كيلإ دوعأ مث ةرظن هللا

 دق :لاق .ارانيد نيتالثب :تلنق ؟کب :لاق .معن :تلق ؟رامحلا عيبت

 بهذ دقو يل قيفرل وه اغنإو يل وه ام هللاو !اذه اي :تلق :لاق .هتذحأ

 .ءالقعلا :سایکألا )1(
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 تمقف خيشلا علط ذإ هملكأل ينإف :لاق .نآلا ءيجي نأ هلعلو دجسملا ىلإ
 هتدزتسا ول كنإ امأ :لاق .ارانيد نيثالثب رامحلا تعب دق ينإ :تلقف «هيلإ
 نيثالث لجرلا نم تذحأف «بحوأف تعب ذإ امأف .هللا ءاش نإ كدازل

 يه :لاق ؟اهب عنصأ ام :تلقف «ريناندلاب تفجو رامحلا تعفدو ارانيد

 يف اهتيقلأف «بارجلا يف اهقلأف :لاق .اهب يل ةحاح ال :تلق .اهقفناف كل

 .اساطرقو ةاود ينغبا :لاقف «هانلزف حطبألاب الرغم انبلطو :لاق .بارجملا

 «يلإ امهدحأ عفدف ءامهدش مث نيباتک بتكف «ساطرقو ةاودب هتيتأف :لاق

 هعفداف اذكو اذك عضوم يف لزان وهو دابع نب دابع ىلإ هب قلطنا :لاقف

 «يلإ رخآلا عفد مث «نيملسملا نم هرضح نمو مالسلا ينم هئرقأو هيلإ
 :لاق .هللا ءاش نإ هأرقاف رحنلا موي ناك اذإف ؛كعم اذه نكيل :لاقف

 قلح هدنعو ثدحي دعاق وهو دابع نب دابع هب تيتأف باتكلا تذحخأف

 «كيلإ كناوخإ ضعب باتك « هللا كمحر :تلق مث «هيلع تملسف ريثك

 ينإف !دابع اي ؛دعب امأ ميحرلا نمحرلا هللا مسب :هيف اذإف باتكلا ذحأف

 ىنغ هدسي ال ةرحآلا رقف نإف ؛رحذلا ىلإ سانلا جاتحي موي رقفلا كرذحأ

 انأو كناوخإ نم لحر انأو ءادبأ هتبيصم ربجت ال ةرحآلا باصم نإو

 يلاخدإو يلع ةالصلا لوتو ينيلقل ينرضحاف « هللا ءاش نإ ةعاسلا تيم

 ع هللا لوسر ىلع مالسلا ًارقاو نيملسملا عيمحلو هللا كعدوتسأو ترفح

 :لاق «باتكلا دابع أرق املف :لاق .هللا ةمحرو مالسلا اعيمج مكيلعو

 هتكر ت :تلق ؟وه ضیرمفأ :لاق .حطبألاب :تلق ؟لحرلا اذه نيا !اذه اي
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 وه اذإف ؛هيلع لحد ىتح هعم سانلا ماقو ماقف :لاق .احيحص ةعاسلا
 ؟كبحاص اذه :دابع يل لاقف .ةءابع هيلع ىم تم ةلبقلا لبقتسم

 سلجف ءاحيحص ةعاسلا هتك رت :تلق ؟احيحص هتكر ت :لاق .معن :تلق

 ي سانلا دشتحاو هنفدف هيلع ىلصو هزاهج يف ذحأ مث هسأر دنع يكبي
 «ينرمأ امك باتكلا نأرقأل هللاو :تلق ءرحنلا موي ناک املف ءهتزانح

 كعفنف يحأ اي تنأف ؛دعب امأ ميحرلا نمحرلا هللا مسب :هيف اذإاف «هتحتفف

 انتبحص نع كازحجو «مامعأ اص ىلإ سانلا جاتحي موي كفورعع هلل

 يتحجاح ناف ءاعجضم ةمايقلا موي هبل جي فورعلا بحاص نإف اريح

 ياريم عفدتف سدقملا تيب ىلإ قلطنت نأ ككَسُن كنع هللا ىضق اذإ كيلإ

 لك :يسفن يف تلق :لاق .هتاكربو هللا ةحرو كيلع مالسلاو يثراو لإ

 ی و ی ا ار ھا

 رو انکل :لاق لعرب ناک معو كا ارجو احق لح

 تقلطناف :لاق ءلحرلا اذه ثراو ىلع عقأ نأ يلعلف «سدقملا تيب ىلإ

 ءارقف موق «قلح قلح مهو دجسملا تلحخدف سدقملا تيب تيتأ ىح

 ينادان ذإ «لأسأ نمع يردأ ال سانلا حفصتأ رودأ انأ انيبف :لاق «نيكاسم

 هنأك خيشب اذإف ؛هيلإ تفتلاف !نالف اي :يمساب قلحلا كلت ضعب نم لحر

 «بارحلاو حدقلاو اصعلا هيلإ تعفدف «نالف ثاريم تاه :لاق «يحاص

_Ve1_ 



 برضت :يسفنل تلق ىقح دجسملا نم تحرح ام هللاوف ءاعجار تيلو مث ٠

 نم تيأرو تيأر ام لوألا خيشلا نم تيأر دقو سدقملا تيب ىلإ ةكم نم
 مهأستو مهتصق ءيش يأ موقلا ءالؤه لأست ال تيأر ام يناثلا خيشلا اذه

 رحآلا خيشلا اذه قرافأ الأ ييأَر نمو تعحرف :لاق ؟مُه نمو مهرمأ نع

 هفرعأ نأ ىلع دهْجَأو قلحلا يق رودأ تلعجف :لاق ‹«تومأ وأ تو قح

 تيبب امايأ تشبلو هنع لأسأ تلعجف :لاق «هيلع عقأ ملف هيلع َعقأ وأ

 لإ افرصنم تعرف هيلع ينلذي ادحأ دحأ ملف هنع لأسأو هُبُلطأ سدققلا

 .قارعلا

 لحر ناک :لاق «ةكعب لحجر ركذ حون يبأ نب هللا دبع نع -۷

 كدنع نأ ىرأل ينإ :يسفن يف تلقف ءاًبيحَلو ءاكُب ري ال تيبلاب فوطي

 جرخي ال ناکف «هعبتأف دجسملا نم ج رخي :تلق «هدْصْرَأ تلعجف «اریح

 م ةّيقلا ىتأف «هتعبتاف ةليل تاذ جرخف :لاق «ليللا فصن نم وح ق الإ
 :لاق «يناكع رشي ال هقلخ انأو َرَحْصَأو تايبألا نع جرح تح اهزاج

 رظنلا لوطل تْمَعس دق !يديسو يقلاخو يفإ :لاق مت «تيبلا لبقتساف

 اي اعيرس ُةلحعَف احرف كلذ نم يل لعجت نأ تئش نإف «كتيصعم لهأ لإ
 دق لحر اذإف ةبعكلا لبقتسا م هيلع ناك ءاسكب ىبتحاف سلح مث !ےرک

 «هنم لكأي لعجف هيدي نيب قبطلا عضوف «ءام نم ولَدو ماعط هيف قطب هاتأ

 .هبقارأ :هدصرأ )١(
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 لزي ملو ولدلا هديب يذلا لحرلا دعقي ملو :لاق «هنم برشف ولدلا ذأ م

 اذه نع هلأسأ :تلق «هتعبتف لحرلا قلطناف «هنم ولدلا لوانت ىح انمئاق

 ءارثأ هل رأ ملف اهيف لحدف تقشنا ضرألا نأكف :لاق «هلاحو لحرلا

 .هرأ ملف فاوطلا يف لحرلا ىرأ نأ ىلع دعب تصرف :لاق

 ناكو ةكم يقرودلا الاس تيأر :لاق «رخص نب نامثع نع- ۸

 ىلإ !يهمإ :لوقي وهو مزتلملا ىتأ دقو اشاشق هيلع تيأرف «كولملا ءانبأ نم

 .اهنم ىرأ ام يسفن نم ينريجج نأ كيلإ بلطأو كلأسأ مك ٠

 !بر يأ :ا ايمرأ لاق :لاق «نمحرلا دبع نب هللا دبع نع ۹ ١-

 يركذب نولغتشي يذلا ءاركذ يل مهرثكأ :لاق ؟كيلإ بحأ كدابع يأ

 نولدحي الو ىنغلا سواسو محل ضرعت ال نيذلا «قئالخلا ركذ نع

 مهنع يوز اذإو هولق ايندلا نم شيع ممه ضرع اذإ نيذلا «ءاقبلاب مهسفنأ

 .مهتاياغ قوف مهيطعأو يتب مهلحنأ كملوأ «كلذب ا ورس

 نب ىسيع نأ تربح :لاق «يلصوملا ديعس يأ ريهز نع ٠-

 ارفذتسم لبقأ دق بلع ىلإ رظنف «ءامسلا ترطمف ةبرح لحد لب مرم

 الإ ىوأم ءيش لكل لعح يذلا هلل دمحلا :لاقف «هرحج لحد ىتح هبنذب

 ف ۱ لحدا !«رم نب اي :توصب وه اذإف ؛هل یوأم ال مرم نب یسیع

 اموي رشع ةتس هدنع ماقأف «يلصي مئاق لحرب وه اذإف ؛جفلا ىسيع لحدف

 .لبجلا يق عساولا قيرطلا :حفلا )١(
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 يذلا ام !هللا دبع اي :هل لاق «لتفنا املف «هّمْلكيف هتالص نم لتفنيل هرظتني
 .اميظع ابنذ تبنذأ !هللا حور اي :لاقو ءاكبلا ىلع دباعلا لبقأف ؟تبنذأ

 .نکی ۾ هتيل اي :ناک ءیشل اموی تلق :لاق ؟وه امو :لاق

 :لاق «ةرصبلا لهأ نم لحجر نع ةرامع نب نامثع نع ١-

 اهيأ :يل اولاقف «بكرب انأ اذإف ؛نالقسع ديرأ انأو ةرصبلا نم تجرح
 ؟ةشحو كعم امأ :اولاق .نالقسعب طابرلا ديرأ :تلق ؟ديرت نيأ !خيشلا

 ' مهقارف تدرأ املف «سدقملا تيب تدرو تح مهعم تيضمو ءال :تلق

 ىلإ كب غلبي عرولا نإف ؛عَرَوْا ةحرد مورلو هللا ىوقتب كيصو :يل اولاق
 ؟ع رولا امف :مم تلقف «هللا بح كب غلبي دهزلا نإو ءايندلا يف دهزللا

 :اولاق ؟كاذ فيكو :تلق .سفتلا ةبساحُم عرولا !اذه اي :اولاق مث اركب
 لحرلا ناك اذإف ؛ءاسمو حابَص لكو ةفرَط لك عم كَّسفن بساحت

 نشا عرول ةجرد ن سد ادات ؛لضفلا هلع جرش ماسک الح
 نم ربصلا نأ ملعاو ًاربصو اعَرَو هللا هبقعأ ءرارملاو ًطظْبعلا ع رو ةَقَضَلا
 يف دهزلا امأو ءربصلا رمألا اذه كالمو «دسحلا نم سأرلا ةلزاع. ناعبإلا

 ُبحُمْلا امأو «هسفن اهيلإ حير ةحار ىلع لحرلا ميقُي الأ وهف ؛ايندلا
 .اوند الإ هلم ابح الإ هلل دادزی ال هقیض يق وهف ؛هلل

 ريثك لحجر ناك :لاق «ثراحلا نب دمحم نب ميهاربإ نع ۲١-

 نيح يسفن ىلع تيت ام يرکڏگ يناکأ :لاقف «كلذ يف هل ليقف «ءاكبلا

 ءةمئادلا ةّبوقعلا موي ىلإ ينّرُحأف «يتبوقع كلمَي وهو يدهاش نم حسا مل
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 ايلوألا ةلاسر نيحلاضلا رابخأ بانك
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 مث بّساحُت كيلإ بحأ امأ تريح ول هللاو ‹ ةيقابلا ةءرسَحْلا موي ىلإ ينخر

أ ترتحال ابار نك كل لاقي وأ ةنحلا ىلإ كب رمو
 .اباَرُث نوكأ ن

 باکر یعری ةبتع نب ورمع ناک :لاق < «ڂاص نب يلع نع ٣-

 .هلظُ ةماَمَعو هباحصأ

 عيسلاو يلصُي ةبتع نب ورمع ناك :لاق «ملاص نب يلع نع ٤-

 0 ا 2

 :هيمحي هبندب برضی

 ي يتاوَرغ ضعب يف تجرح :لاق «دیز نب دحاولا دبع نع ٥-

 ةريزج يف هتنفدف مالغلا تامف «ينمدخي لْضف هل يل مالغ يعمو رحبلا

تن فوق نحن انيف عضاوَم ثالث يف تارم ثالث ضرألا هئذبتف
 هيف ركف

ع تنی ل وترد اتار رش تاب عسا
 | ة

 ن کر ق را نار تجرح لاق ءرمألا رابع نع ا

 .هتلاقم يف هللا قدَص :لاق صو

 دجسملا انيلع لحخدي يش ناك :لاق «نارهم نب نومیم نع -۷

 اذكب :تلق ؟كصيمق تذحأ مكب :يل لاقف ءاموي يناتأف «هل ءاسک يف

 اذکب :تلق ؟كادرف :لاق .اذكو اذكب :تلق ؟كتماًمعف :لاق .اذکو
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 لاق ؟سانلا ىلع صقت تنأو اذه كوسك تقلب دق :يل لاقف .اذكو

 موي ناک املف ءاّنلام ٌعَمْحا :يل كيرشل تلقف «يلقب هلوق ذخأف :نوميم

 «يلإ سلجف «يل :تلق ؟لاملا اذه نمل :يل لاقف ‹خيشلا كلذ يب رم ةعمج

 اذه نأو يل كتانسح عيمج نأ بحأ ام هللاو هتلمع دق ريح ًبْرل :لاقف
 تيب ىلإ جورخلا ءاسكلا بحاص دارأ مث :لاق «يلزنم يت تاب لاما

 هبكريل ءارك يف هيلإ تبلطف ىبأف ينم اهلبقي ةقفل يف هيلإ تبلطف «سدقملا
 و
 ةقفر تمدق ىقح ءيشب هنع ريخي ملف «هنع قافرلا انلأسف :لاق .ىبأف ةقف

 ءاسكلا بحاص مكتفص امأو «هفرعن الف لحرلا امأ :لاقف «هنع مهانلأسف

 «هيف كلاس ءاسكلا بحاصو هلهأو قيرطلا عبسلا سبح دقو انب رم دقف

 مك الو املك امف :لاق ؟قیرطلا ف عبسلا یرت ام الا دبع اب :انلقف

  .ضام وهو هب رم نيح عبسلا باصأ هءاسك انيأر انإ الإ

 امهيلع نوراهو ىسوم هللا ثعب امل :لاق «هبنم نبا نع -۸
 نإف ؛ايندلا نم سبل يذلا هسابل امكْعْرَي ال :لاق «نوعرف ىلإ مالسلا

 کیمپ الو «ینفاب الا سفت الو فرط الو قلش سیل ؛يدی هتم

 نأ تعش ولو «نيفرلا ةنيزو ايندلا ةايحلا ةرهز يه اغإف ؛ءاهنم هب عتم ام
ٍِ 
 را

 مم رد رت لامار نج نرش فر ابدل نمای

 ينإو ايندلا روسأ ف م تر ام القو .ياياوأب لقا كلذكو
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 «ةكلفا عارم نع هم قيقشلا يعارلا دوذي امك اهميعن نع مرا

 ٠ ةرْعلا كرابم نع هلبإ قيفشلا يعارلا بنجي امك "اهّتولس مّهبحَأل ينإو

 اروم املاس يتمارك نم مهبيصن اولمكتسيل نكلو «ّيلع مهناومه كاذ امو

 عوشخلاب يئايلوأ يل نيرتيامنإ ءاهرورغب ايندلا ُةنصقتنت ملو عملا ُةحَلكَي ل
 رهف «مهداسجأ ىلع رهظيف مهبولق يف تبثت «ىوقتلاو فوخلاو لذلاو

 يذلا مهرمضو «نورهظي يذلا مهرادو «نوسبلي يذلا مهبايث

 «نولمأي هايإ يذلا مهاجرو «نوزوفي اهب يتلا مهتاججو «نورعشتسي

 مهتيقلاذإف ؛لوفرعی اهب يتلا مهايسو «نورخفي هب يذلا مهدجبو

 ك فاح نم هنأ ملعاو «كناسلو كبلق مه لَو كحانج مف ضفاف

 .ةمايقلا موي مه ٌرئاثلا انأ من ةبراحُلاب ينزراب دقف ايو

 «ةبيرخلا ةيحان ىلإ تحرح :لاق «ديز نب دحاولا دبع نع -۹

 اذإو «دعقأو يمعو ماذحاب هل ةحراج لك ٌتَّعْطَقَ دق ٌموذْجَم ناسنإ اذإف

 كرحي هتیأرف «ههجو اومد تح ةراجحلاب هنومري نایبص اذإو فح وه

 ملعتل كنإ !يديس اي :لوقي وه اذإف «لوقي ام عمسأل هنم توَنَدف هيتفش

 تددزا ام «ریشانملاب يماظع ترشنو ‹«ضيراقملاب يمحح تضرق ول كنأ

 .تقش ام يب عنصاف ءابح الإ كل

 .مهعفدأل :هدوذأل 0(

 .شيعلا ءاخر :ةولسلا )۲)

 .برجلا :ةرعلا (۳)

-Vo¥_ 



 نیب ناک :لاق < ملعلا لهأ نم ليعامسإ نب ب میهاربإ نع -_-۰

 هطب َرَمَعف ناميلس لجرلا لوا «حزانت لحجر نيبو يعيق نامیلس

 .لحرلا دي تفحجف

 هنم انوند اذإ انك :اولاقف :لاق .ةمتعلا دعب هبايث اوبلتسي نأ نوديري ريك

 .هانکرتو انعحر كلذ انيأر املف «هارن ال تح دس هنیبو اننیب ب راص

 ةيالَو قحتسا هيف نك نم ثالث» :لاق «هعفر هی د سابع نبا نع -_-۲

 هزجحي قداص عروو «هسفن نع هيفسلا هفس هب عفدي ليصأ ملح :هتعاطو هلل

 “(سانلا هب يرادي نسح قلځو هللا يصاعم نع

 لحر ناک نامرع قیرح ناک امل :لاق متاح يبأ ليضف نع -۳

 هل ليقف هرضت ملف هب قدح دق راتاو "اصوحخ فسب ي هل "صح يق

 .تقفط نأ راتلا ثبلت ملف «لعفف :لاق .اهعفطُي نأ هيلع مزعاف

 جحلا ديرأ تجرح :لاق «ديبع وهو دقاو نب دابع نع ٤-

 :تلقف «ةكرح هرثكأو ناملغلا نسحأك مالغ هيدي نيب لحر ىلع تفقوف

 ٠۰ :مقرب مدقت (۱)

 .بصق وأ رجش نم تیب :صح (۲)

 .هلكاش امو لحخنلا قرو صوخلاو «ضعب يت هضعب جسني يأ :اصوخ فسي (۳)
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 ءابلوألا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 اذه مَ يعمو اجاح ةرم تحرح :هنع كثدحاأسو «ينبا :لاق ؟اذه نم

 اذه تدلوف يللا اهبرض لزانملا ضعب يف انك املف «هب لماح يهو

 راغ يف هتلعجو ةقرحخ ين هّتففلف يصلا تذحأو ليحرلا رضحو «تتامو

 تيضقف «هتعاس نم توم هنآ یر انأو تلحتراو اراجحأ هيلع تينبو

 ضف راغلا ىلإ يقيفر رداب «لزتملا كلذ انلزت املف «تعحرو جحلا

 ا اذإو ار ماها مقلم يصلاب وه اذإف ؛راححألا
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 ءايلوألا ةلاسر رخآ

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا ماخ دمح انيبن ىلع هتاولصو
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 ةوعادلا ىياجم ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 ةوعذلا يباجم ةلاسر

 :ةثالث الإ دهملا يف ملكتي مر :لاق لب يبلا نع كط ةريره يبأ نع ١-

 ةعموص ذختاف ءادباع الجر جيرُج ناكو ؛جيرج بحاصو «ميرم نب ىسيع

 .لبقأف «يتالصو يمأ !بر اي :لاقف !جيرج اي :تلاقو «هّمُأ هتتأف ءاهيف ناكو

 :لاقف !جيرج اي :تلاقف ءهنتأ دغلا ناك املف .همأ تفرصناف «هتالص ىلع

 يف رظنب ىقح هم ال مهلا تلاقف «هتالص ىلع لیقاف «قالصو يمأ !بر اي

 يغب ةأرما تناكو «هتدابعو اججرج ليئارسإ ونب ب رکاذتف . اتاسموملا هجو

 ملف ءهل تضّرعتف :لاق .مكل هّنَسفأل هُنَ منش نإ :تلاقف ءاهنسُب لشمتي

 عقوف ءاهسفن نم هثنكمأف «هتعموص ىلإ يوأي ناك ايعار تتأف ءاهيلإ تفتلي

 اومدهو «هولزاتساف هّوتأف .جيرج نم وه :تلاق «تدلو املف «تلمحف اهيلع

 تدلوف يغبلا هذهب تيز :اولاق ؟مكنأش ام :لاقف .هنوبرضي اولعجو «هتعموص

 نالف :لاق ؟كوبأ نم «مالغ اي هللاب :لاقف ءهب اوؤاجف ؟يبصلا نيأ :لاق .كنم

 كتعموص كل ينبن :اولاقو «هب نوحسمتيو هنولّبقب جيرج ىلع اولبقأف .يعارلا

 عضري يبص امنيبو ولع «تناک امك نیط نم اهودیعآ ءال :لاق .بَهَذ نم

 "ةراشو ء"ةهراف ةباد ىلع بكار لر رمف «همأ نم

 .ةرهاحم رجاوفلا يأ )١(

 .ةظيشن يأ: (۲)

 .ةئيفا نسح (۳)
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 ةوعدلا يباجم ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 مهللا :لاقف ءهيلإ رظنف ءهمأ ىلع لبقأو يدنلا كرتف .اذه لثم ينبا لعجا مهللا

 لوسر ىلإ رظنأ ينأكف :لاق .«عضئري لعجف هيدث ىلع لبق مث هلم ينلعج ال

 اوُرَمو» :لاق اه لعجف «هيف يت ةبابسلا هعبصإب هعاضترا ينكح ب هلا
 معنو هللا يسح :لوقت يهو .تقرس ‹«تينز :نولوقيو اهنوبرضي مهو ةيراج
 :لاقو ءاهيلإ رظنو عاضرلا كرتف .اهلثم ينبا لعجت ال مهللا :همأ تلاقف .ليكولا

 ءةراشلا نسح لجر رم :تلاقف ثيدحلا اعجارت كانهف .اهلغم ينلعجا مهللا

 ينبا لعجت ال مهللا :تلقف «ةيراجلا هذهب اورمو ءهلثم ينلعجت ال مهللا :تلقف

 :تلقف ءارابج ناك لجرلا كاذ نإ :لاقف .اهلثم ينلعجا مهللا :تلقف ءاهلشم
 «قرست مو تقرسو «ذزت مو تینز :اه نولوقي هذه نإو .هلثم ينلعجت ال مهللا

 .«اهلغم ينلعجا مهللا :لوقأف

 ةثالث امنيب») : هللا لوسر لاق :لاق هلط د رمع نب هللا دبع نع -۲

 تّطحنا ذإ هيف مه امنيبف «لبج يف راغ ىلإ اوراق ءرطملا مهذخأ «نوشامتي طهر

 لامعأ لضفأ اورُظنا :ضعبل مهضعب لاقف .راغلا مهيلع تقبطاف «ةرخص
 نادلاو يل ناک هنإ مهللا :مهدحأ لاقف .مكنع حرفي هلعل اهب هولأساف ءاهومتلمع

 يمنغ تحرأ اذاإف «مهيلع ىعرأ تنكف «راغص دالوأو ةأرما يل تناكو «ناریبک

 م «تبلح م َءانإلا تبلطف ءياوبأ مان تح تآ ملف ءامهيقسف يوبأب تأدب

 لبق مهب ًادبأ نأ يلجر دنع "نوغاضتي ةيبصلاو «يوبأ سأر دنع يبالحب تمق

 .۱۹۷ 1/4 ملتبمو ٠۲۹۸/۳ يراخبلا هحرخأ «حيحبص ثيدح .(۱)

 .ةقافلاو ةلذلا توص ءاغضلاو «ع وحلا نم نوحيصي يأ ٠)(
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 ةوعدلا يباجم ةلاسر ۰ نيحلاصلا رابخأ فاتك

 .رجفلا ءاضأ ىقح امئاق كلذك لزأ ملف ءامهمون نم امهظقوأ نأ هركأو ٌيوبأ

 اهنم ىرن ةجرف انع جرفاف كهجو ءاغتبا كلذ تلعف ينأ ملعت تنك نإ مهللا

 ةنبا يل تناك هنإ مهللا :رخآلا لاقو .ءامسلا اهنم اوأرف ةجرف مه َحّرفف .ءامسلا

 ينيتأت تح ءال :تلاقف ءاهسفن اهنلأسف «يلإ سانلا زعأ تناك ابح:اهًتببحأف «مع

 «اهيلجر نيب تنك املف ءاهب اهتيتأف «رانيد ةئام تعج ىتح تعسف «رانيد ةئام

 ينأ ملعت تنك نإ مهللا .اهنع تمقف «هقج الإ مناخلا حقت الو هلا قنا :تلاق

 :ثلاثلا لاقو .ةجرف مه هللا ج رف .ةجرف انع جفاف كهجو ءاغتبا كلذ تلعف

 نأ ىف هيلع هّتضرع هلَمع ىضق املف «ةرذ قرفب اربجأ ترجأتسا تنك نإ مهللا

 «ينءاجف «ءاعرو ارقب هنم تعج ىح هب لمتعأ لزأ ملف «هنع بغرو «هذخأب

 رقبلا كلت ىلإ بهذا :هل تلقف .ينملظت الو «يقح ينطعاو هللا قت زا :لاقف

 ءاغتبا كلذ تلعف نأ ملعت تنك نإ مهللا .اهقاتساف بهذف ءاهذخف اهتاعرو

 | «نوشامتي اوجرخف «مهنع هلل جرفف اهتم يق ا انج جرفاف كهجر

 هتيتأف ءب هللا لوسر ىقتسا :لاق هل بطحأ نب ورمع نع ٣-
 لاق .«هّلَمَج مهللا» :لاقف « «هتلوان مث اهتعفرف «ةرعش هيف ءام هيف ءانإب

  eءاضيب ةرعش تيلو هسأر يث امو نيعستو ثالث دعب هتيأرف .

 ۲۰۹۹/٤. ملسمو ۸۲۱/۲ يراخبلا هحرحأ «حجیحص ثیدح (۱)

 ۳/17 نابح نبا هححص و «ىهذلا هيلع هرقأو «هححص و Yeo f مكابجحلا هجرحآ (۲)

 :لاق هنأ الإ ۲۸/۱۷ يناربطلاو ۲٤۰/۰ دما هاور ٩ عمحجلا يف يمثيملا لاقو

 .نسح هدانشإو .ةنس لوتس
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 ةوعدلا يباجم ةلاسد نيحلاصلا رابخأ باتك

 دبع تناکو «مشاه نب يفيص يبأ ةنبا ةقيقر نع €

 تقدأو عرضلا تلّحقأ نونس شيرق ىلع تعباتت :تلاق «بلطلا
 ٌرصت "ةماه اذإ ء«ةمومهم وأ -مهللا- ةمئان انأ امنيبف + "مظعلا مه

 دق مكيف ثوعبملا يبلا اذه نإ !شيرق رشعم :لوقت الحص توصب

 اورظناف الأ .بصكلاو ايحلاب اله حف «هموحن نابإ اذهو «همايأ مكتلظا
 (“بادهألا فطر «“اضب ضیبآ ءاماسج اماظُع اطیسو مکنم الجر

 «هيلإ يدهت ةّنسو «هيلع مظكي رف هل "نينرعلا شا ا نيدخلا لهس

 املا نم اوتشيلف «لحر نطب لك نم هيلإ طبهيلو دلوو وه صلخیلف

 يقتسيف «سيبق ابأ اوقتريل مث «نكر لا اوملتسيل مث «بيطلا اوسميلو
 دق «ةروعذم هللا ملع تحبصأف .متتش ام متشغف «موقلا نّمّؤيلو «لحرلا

 .بلطملا دبع خأ ةنبا يه ةقيقرو «دحاو تقو يف كعم دلو نم :ةدللا )١(
 .اهماظعب اهد راج تقصلأ و ةيشاحلا تلزم طحقو بدج ونس تءاحت يأ. (۲)

 ةباذ يآ (۳)

 ت يل لم تنو ةح رع ف ترصا یا 9

 ةيواعم ىلع رمع مدق نيح هنمو ءيش قدا هيف رۇي يذلا هزافصو تولا ةقر :ةضاضبلا (ه)

 .ًةرَشَب مهنسحأو اول مقرا يأ سالا ضبأ وهوا ٠
 ةرعشلا يدفاو ب او عج راغألاو نينيعلاو نيبحاحلا رعش:ةرثك :فطولا (1)

 .نيعلا رفش ىلع ةتبانلا

 هيل يف ةلق يأ هجولا لهسو «نيتتجولا عفت رم ريغ نينا لئاس يأ (۷)

 :نينرعلاو «ةبنرألا باصتناو اهالعأ ءاوتساو اهنسحو ةبصقلا عافترا :فنألا ين مَمَشلا (۸)

 .فونألا
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 ةوعدلا يباجم ةلاسر ۰ نيحلاصلا رابخأ باك

 ام مرحلاو «همرحب اموق ياي تصصتق صر ۃقاو «ىلقع لوو «يدلحج فأ

 تالاحر هبا تاتو ءدمحلا ةه ژ اذه :اولاق الإ )۳ ایف یھ

 ا ورد اووتسا شح تله مهس غلی ا ام هیبانج رنو «سیبق ابا

 £ oت ]

 امف برک و "حي دق مالغ ل هللا لوسر هعمو بلطلا دبع ماقا

 هوس شر تا ی تا وللا و داس مهلا

 كيلإ نوكشي « لت رح تارذعب كۋامإو كديبع هذهو ليم
 ا

 ار اعیرم “قدغم اًنيغ نرطمأف مهلا .”فلقلا و فلا تبهذأ

 يدارلا ظنکاو ءراهنأك ءامسلا تّرُحفت تج اوتمار ام و

SG I " هجیحشب 

 :فوغلا وأ نرحلا وأ دج ولا ةدش نم ريحتلاو لقا بپاهذ :هلولا )١(

 .لويسلا هرج ام نيل بارت يداولا ءاحطب ليقو «ءىصحلا ق ف ع :حطبألا (۲)

 .برق :بركو «مالتحالا ىلع فرشأ دق يأ :مفیآ (۳)

 .رقفلاو ةجاحلا يأ )٤(
 .كترَح لدب كمرح ركذ :برعلا ناسل فأل ءرادلا ءاف :ةرذعلا (8)

 .رقبلل :فلظلاو ريعبلل :فخلا ()
 .رطقلا رابكلا رطللا :قّدّعلا (۷)

 بصخألا ٌعيرَلاو ىرج يأ ءاملا عترو ءهاعرتو يشاوملا هيف عترت ام إلكلا نم تبن يأ (۸)

 :لالا يف عجانلا

 .هلیسب ًالتما يأ )٩(
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 ي بجا ب ٠ ةوعدلا اجم ةلاسر ني ١ رابخأ باتک

 :ةقيقر لوقت ام كلذ فو .ءاحطبلا لهأ كب شاع :يأ

 رطملا ةرلخاو احلا اندقفامل  انئدلب هللا ىقسأ دمحلا ةبْيشب

 رجشلاو ماعنألا هب تشاعف اًحيس لبس هل ينو ءاملاانداجف

 ضم هب اموی ترش نم ریخو  هرئاط نوُمْيْلاب هللا نم اتم
 اط الو لدع هل مانألا يف ام هب ٌمامغلا ىقستسي رمألا كرابم

 وهو هط باطخلا نب ؛ رمع دنع انأ انيب :لاق ل سابع نبا نع ٥-

 «یمعأ ریبک خيش هب رم ذإ «مهناويد ىلع سانلا ضرعي وهو «ةفيلح
 اًرظنم مویلاک تیأر ام :هآر نیح رمع لاقف .ادیدش اذبح هدئاق هذبجی

 ؟نينمؤملا ريمأ اي اذه فرعت امو :هدنع سلاح موقلا نم لحر لاقف .ًاوسأ

 .قيرب هلهب يذلا «يزهبلا مث «يملسلا اغبص نبا اذه :لاق .ال :لاق

 .ضايع :اولاق .؟لحرلا مسا امف «بقل اقيرب نأ تفرع دق :رمع لاقف

 ريمأ اي :لاق .ءاغبصلا ينب رخو كريخ ينربحأ :لاقف «هل ىعدف :لاق

 كك هللا ءاج افر هاش ىضقنا دق ةيلهاجلا رمأ نم رمأ !نينمؤملا

 ةيلهاجلا رمأب ثدحتن ناب قحأ کا ج مهللا :رمع لاقف .مالسإلاب

 :يهذلا لاق «نصح نب رحز هيفو ريبكلا يف يناربطلا هاور ۲ 16/۲ عمحلا يق يف متيم لاق (۱)

 امک .هفرعأ م نم هيفو ۰ ٠/٠١ ريكلا يب يناربطلا هاوز ۲٠۹/۸: يف لاقو .فرعي ال

 لاق .اهدعب امو ۱٤۸/٩۷ خیراتلا يل رکاسع ن نباو ٩٠/١ تاقبطلا ق دعس نبا هجرخأ

 :نسحي ثیدح اذه :-هداری] دعب - ىسوم وبأ لاق 54٦/۷: ةباصإلا يف ظفاحلا ٠

 .قيرب هسا لحجر هيلع اعدو هنعل يذلا يأ (۲)
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 !نينمؤملا ريمأ اي :لاق .مهثيدحو كثيدح انثدح «مالسإإلاب للا انمرکا ذنم

 ‹«يريغ يبا ينب نم قبي م مه مع نبا تنکف «ةرشع اغبص ينب اوناک

 يننودهطضي اوناكو ءابسن يل يموق برقأ اوناكو ءاراج مه تنكو

 الإ اواو محلو هللا مهگرکذف «هقح ریغب يلام نوذخأیو «يننوملظيو

 مارحلا رهشلا لخد اذإ تح مهتاهمأف «مهنم كلذ نعني ملف «ينع اوفك ام

 :تلق م ءءامسلا ىلإ يدي تعفر

 ادحاو الإ ءاغبصلا ينب لقا ادهاج ءاعُذ كوعدأ مهللا

 ادئاقلا ينع ديق ام اذإ ىمّعأ ادعاق هرذف لحرلا برضا مث

 ام هيلجر يت هللا هامرو «يَعف اذه يقبو ءاتوم مهماع يف ةعست مهنم عباتتف

 اذه نإ !هللا ناحبس :رمع لاقف .تیأر ام هنم یقلی هدئاقف «یرت

 «يلذملا فصاقت يبأ نأشف !نينمؤملا ريمأ اي :موقلا نم لحر لاقف .بحعلل

 يبأل ناك :لاق .؟هنأش ناك فيكو :لاق .اذه نم بحجعأ يعانخلا مث

 نم ضايع ةلزام مهنم وه مع نبا مه ناكو «مهرشاع وه ةعست فصاقت
 «قح ريغب هلام نوذحخأيو «هنودهطضيو هنوملظي اوناکف «اغبص ينب

 مهلهمأف يهنم كلذ هعني ملف «هنع اوفك ام الإ محرلاو هللا مهركذف

 :لاق مث ك هللا ىلإ هيدي عفر مارحلا رهشلا لحد اذإ یقح

 فتاه لك فاته عماسو فئاخو نمآ ئرما لک بر مهللا

 فصاني ملو قحلا يطعي م فصاقت ابأ يعانحلا نإ

 -۷۹¥ ۔



 ةوعدلا يباجم ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 فصاوتلاو مث نازك نيب فططالألا ةبحألاهل عمجاف

 ءاعيج مهيلع َروهتف «هنوحلصُب مه بيلق يف فصو ثيح اولدتف :لاق
 اذه نإ !هللا ناحبس :رمع لاقف .اذه مهموي ىلإ اعيمج مه ربقل هنإف

 ينب نم لمؤملا ينب نأشف !نينمؤملا ريمأ اي :موقلا نم لحر لاقف .بجعلل

 ناک :لاق ؟لمؤم ينب نأش ناک فیکو :لاق .هلك اذه نم بحعأ رصن

 «هوعنميل هسفنو مهيلإ هلام ًاَجْلَأف ءاوكله دق هيبأ ونب ناكو «مع نبا مهل

 :لاقف «مهملکف «قح ریغب هلام نوذحأیو «هنودهطضیو هنوملظی اوناکف

 يلام مكيلإ تفَضأو «مكاوس نم ىلع مكترتحخا دق ينإ !لمؤم ينب اي

 عأسأو «يلام متلكأو «يمحر متعطقو ينومتملظف « ينوعنمتل يسفنو
 لحر ماقف .ينع متففك ام الإ راوجلاو محرلاو هللا مكركذأف «يراوح
 هللا اوقتاف «مکمع نبا هللاو قدص دق !لمؤم ينب اي :لاقف «حابر هل لاقي

 ملف «مکموق نم مکر یغ ىلع مکر اتخا دق هنو ءاراوجو امهر هل ناف «هیف

 رامع اوجرح مارحلا رهشلا لحد اذإ تح مهلهمأف .مكنم كلذ هعنمب

 :لاقو «مهرابذأ يف کک هللا ىلإ هيدي عفرف

 لكن مهئافقأ ىلع مراو لمؤم ينب ينع لزأ مهللا

 لسعفي مل هنإاحابر الإ لحج شيج ضرع وأ ةرخصب

 لبا نم ةرخص هللا لسرأ «مهقيرط ضعب ي لبج ىلإ لوزن مه امنيبف

 احابر الإ «ةدحاو ةكد مهنكد ىتح «رخص وأ رجح نم هب ترم ام رحت
 مل «بجعلل اذه نإ !هللا ناحبس :رمع لاقف .لعفي م هنإ هباتَح لهأو
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 ةوعدلا يباجم ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 ينإ امأ :لاق .ملعأ نينمؤملا ريمأ اي تنأ :اولاق ؟نوكي ناك اذه نأ نوري

 الو ةنج نوجري ال «ةيلهاج لهأ سانلا ناك «كلذ نابك مل تملع دق

 بيجتسي لاعت هللا ناكف «ةمايق الو اثعب نوفرعي الو ءاران نوفاخي

 هللا ملعأ املف «ضعب نع مهضعب كلذ عفديل ملاظلا ىلع مهنم مولظملل

 :لاق «ةمايقلاو ثعبلاو رانلاو ةنجلا اوفرعو «مهداعم دابعلا ىلاعت

 ةرظنلا تناكف .[«:رس] 4 رَمَأَو يهدأ ةعاَسلاَو مُهذعْوَمةَعاَسلأ لَ ظ

 .مويلا كلذ ىلإ ريحأتلاو ةَّدْلاو

 لوأ ق ةنيهحج نم راح انل ناك :لاق «ةيمأ نب ركب يأ نع

 ۲8 لقب تیس براغ لحر ات ناو اکر لع غو ماسال

 كلذ انراج ىلع ودعي لازي الو ناکف « هن هانفلخ دق انکو «ةشير

 ءانيلإ هنوكشيف ءاننوتأيف «فراشلاو بالا ةَّركبلا هل بيصيف «ينهجلا

 هّللاوف «هللا هلتق «هلتقاف «هانعلخ دق «هب عنصن ام يردن ام هللاو :هل لوقنف

 هنم ذحأف «كلذ نم ةرم ادع ىتح .ادبأ ههركت ءيش همد نم كعبتي ال

 ءاهماتس ذحأو اهرحن مث «يداولا ةبعش ىلإ اهب لبقأف ءارايخ هل ةقان

 ءاهّسمتلَي اهدقف نيح اهبلط يف ينهحلا جرحو ءاهكرت مث ءاهمحل بياطمو

 ‹«باصم فسآ وهو ةرمض ينب يدان ىلإ ءاجف ءاهدحو ققح اهّرثأ عبتاف

 :لوقي وهو

 هردق هيلع هلل سيل نأ ةرمض لآ اي ةشير قداصأ
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 ةوعدلا يباجم ةئاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 هرغشلا ءاوس يف اهنم نعطي ةركبو فراش لازي نإ ام

 هرجفادعم ناك نإ مهللا ةرفَش وأ قور يذ مراصب

 هرهجلا قارون قح هلكأت ةَردَج هنم نيعلا مامأ لعحجاف

 «ةقبلا لثم ةر فصو ثيح هيقآم يف هينبع مامأ هللا جرحأف :لاق

 تلكأ ةَلكأ تراص دقو جحلا نم انعجرف ءاحاجح مسوملا ىلإ انحجرخو

 .انمدق نح تامف «عمجأ هسأر

 هلو لقوق نب نامعنلا لاق :لاق «سوأ نب دادش نب تباث يبأ نع -۷

 هللا لوسر لاقف .لتقف «ةنحلا لحدأف لتقأ نأ كيلع مسقأ ينإ مهللا :دحأ موي

 نم هب ام اهتريظَح يف أطي هتيأر دقلف «هّربأف هللا ىلع مسقأ نامعنلا نإ» :للب

 .«جرع

 نم لل هللا لوسر باحصأ نم لحجر ناك :لاق هل سنا نع -۸

 يف هب برضي «هریغلو هل لام رحتي ارجات ناک و «قلعم ابأ :نکي راصنألا

 «حالسلا يف عّنَقُم صل هيقلف ةرم جرخف ءاعرو اكسان ناكو «قافآلا

 .لاملاب كنأش ؟يمد ىلإ دیرت ام :لاق .كلتاق ينإف كعم ام عض :هل لاقف

 ينْرذف «تييبأ اذإ امأ :لاق .كمد الإ ديرأ تسلو «يلف لاملا امأ :لاق

 نباو ۳ محعلا ين عناق نباو يرغبلا هجرحأ "/٠٠١: ةباضإلا يق ظفاحلا لاق )١(

 كلذك هجرحأو :تلق ة .جومجبا نبا ورمعل ثيدحلا اذه ىوري :هدنم نبا لاق «هدنم

 ٠٠٠٤/٥. ةفرعملا يف يناهبصألا
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 ةوعدلا ىداجم ةلاسر

 عبرأ ىلص مث اضوتف .كلادب ام يلص :لاق «تاعكر عبرأ يلصأ

 شرعلا اذ اي دودو اي :لاق نأ «ةدجس رحآ یف هئاعد نم ناکف «تاعکر

 ال يذلا ككلُمو «ماري ال يذلا كّرعب كلأسأ ديري امل لاّعف اي «ديحلا

 ‹«صللا اذه رش ينيفكت نأ «كشرع ناكر أ ألم يذلا كرونبو «ماضي

 .تارم ثالث اهب اعد :لاق .تارم ثالث «ينثغأ ثيغم اي «ينثغأ ثيغم اي

 هب رصب املف «هسرف ٌيَلذأ نیب اهعضاو ةبرَح هديب لبقأ دق سرافب وه اذإف

 .يبأب تنأ نم :لاق .مق :لاقف «هيلإ لبق" «هلتقف هتعطف هوحن لبقأ صللا

 ءامسلا لهأ نم تكلم انأ :لاق «مويلا كب هللا ينثاغأ دقف ؟يمأو تنأ

 ٠٠ مث «ةَّعَقْعق ءامسلا باوبأل تعمسف «لوألا كئاعدب توعد «ةعبارلا

 كئاعدب توعد مث «ةَّحض ءامسلا لهأل تعمسف « يناثلا كئاعدب توعد

 .هلتق ينيّلوي نأ ىلاعت هللا تلأسف «بوركم ءاعد :يل يل ليقف «ثلاثلا

 اذهب اعدو «تاعكر عبرأ ىلصو ءاضوت نم هنأ ملعاف :هل سنأ لاق

 .بورکم ريغ وأ ناک ابورکم هل بیجتسا «ءاعدلا

 «ىنم نم رفت ال هلط باطخلا نب رمع نأ ؛بيسملا نب ديعس نع -۹
 مث هئادر فرط اهيلع ىقلأف ءءاحطب نم ةموك موك مث «حطبألاب َحانأ

 تفعضو «ينس تربك مهللا :لاق مث ءامسلا ىلإ هيدي عفرو «ىقلتسا

 خلسنا امف .طّرفُم الو عّيضُم ريغ كيلإ ينضبقاف «يتيعر ترشتناو « يتوق
 .هلا همر تامف نط تح ةجحلا وذ

 هللا لوسر نإ :ظ ظ يلع يل لاق :لاق هظ يلع نب نيسحلا نع ٠-
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 ةوعدلا يباجم ةلاسر نيحلاصلا رابخأ بانك
SSE SSE SISE SIS ا 

 كتمأ نم تيقل ام !هللا لوسر اي :تلقف «يمانم يف ةليللا يل حتس لتا م ىق : 3 ۰ 7)0 ا

 ريخ وه نم مهب ينلدبا مهللا :تلق .مهيلع عدا :لاق .دكلاو دوألا نم

 .لحرلا هبرضف جرخف .ينم مح رش وه نم ينم مهدبأو «مهنم يل

 هل ايلع ثّدح الحر نأ «رمع يبأ ناذاز يمرضحلا رامع نع ١١-

 كيلع هللا وعدأ :لاق .لعفأ مل :لاق .ينتبذك الإ كارأ ام :لاقف «ثيدحب

 .يمع ىقح لحرلا حرب امف ءاعدف .ٌعدا :لاق .تبذك تنك نإ

 يح ي راد ىلع ةيمأ وبأ يلاخو انأ تررم :لاق «نيکم يبا نع ~۲

 اهيلع رم 4ظ ايلع نإف :لاق .معن :تلق ؟رادلا هذه ىرت :لاقف «دارم نم

 ءاهؤانب لمكي ال نأ هللا اعدف «ُةّنجشف ةعطق هيلع طقسف ءاهنوُتبي مهو

 .رودلا هبشت ال اهيلع رمأ تنكف :لاق «ةنبل اهيلع تعضو امف :لاق

 امف «يالوم عم "لمحل تدهش :لاق « ينابيشلا رشب يبا نع -۳

 تررم الو «ذغموي نم ةدراب امدقو ءادراب ادعاس رثكأ طق اموي تير

 نأ ةبيتع نب مكحلا ينثدحف :لاق «لمجلا موي تركذ الإ طق ديلولا رادب

 .مهمادقأو مهيديأب دحل مهللا :لاقف «لمجلا موي اعد لط ایلع

 تنك :لاق «بسار ينب نم هخايشأ ضعب نع یمعألا دادش نع ٤

 .يل ضرع يأ (۱)

 .باعتإلاو جوعلا نم يأ (۲)
 .نيعجأ مهنع هللا يضر ةشئاعو يلع نيب تناك "يتلا ةعقولا (۴)
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 ةوعدلا | يباجم ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 يل رفغا مهللا :لوقي وهو تيبلاب فوطي ىمعأ لجر اذإف «تيبلاب فوطأ

 انأ تيل ءانأش يل نإ :لاق ؟هللا يقتت الأ :تلقف :لاق .لعفت كارأ امو

 هسأر اذإف «هيلع انلخدف «"ههحو رح ٌنَمطلنَل نامثع لتق نعل يل بحاصو
 :تلاقف .ههجو نع يفشكا :يحاص ا لاقف ‹ةصفارفلا ةنبا هتأرما رجحت يف

 هيف لاق لب هللا لوسر لاق ام یضرت اما :تلاق .ههجو رح مطل :تلق ؟

 :لاق .ههجو نع يفشكا :تلقف .عحرف يحاص ىحتساف «اذكو اذك

 ىمعأو «كدي هللا سبب «كّل ام :تلاقف .ههجو تمطلف «يلع ودعت تبهذف

 تسيب یتح باا نم تجرح ام هللا وف :لاق .كبنذ كل َرفغ الو كرصب

 .ينذ رفغي هللا ىرأ امو «يرصب يمعو «يدي

 نم بحشو سبي دق لحر ناك :لاق «ورمع نب ةمعط نع ٠-
 املف «نامثغ مطلأ نأ تفلح تنك ينإ :لاق ؟كنأش ام :هل ليقف «ةدابعلا

 كهجو ىلصو «كنيعب هللا لشأ :هتأرما يل تلاقف «هّنمطلف تفح لتق

 .فاحأ انأو ينيب تلش دقف «راثلا

 .نينمؤملا مأ هنأ نامفع رصح امل :لاق «لاله نب ديمح نع ٦~

 هللا عطق هلام :تلاقف .سانلل اهتمي لعجف ءاهرذح يف علطاف لحجر ءاجف

 هنیع یقلأف «فیسلاب هبرضف لاد هيلع لخدف :لاق .هتروع یدبأو «هدی
 .هتروع ايداب «هلامشب وأ هیفب هرازإ اذخآ ابراه قلطناف ءاهعطقف هنیمیب

 .تفلح يأ (۱)

 .هنم كيلع لبقأ ام :هجولا رح (۲)
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 ةوعدلا يباجم ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 رمع ىلإ ادعس نرکلا لمآ یکش :لاق بلظ ةرم” نب رباح نع -۷

 تنك ينإف انأ اأ: دعس لاق .يلصي نسخي ال هنإ :اولاق تح د

 ‹نييلوألا يف دكؤأ ءاهنع مرحأ ال ل هللا لوسر ةالص مهب يلصأ

 ثعبو ٠ .!قاحسإ ابأ اي كب نظلا كاذ :هلطظ رمع لاق .نييرحألا فذحأو

 هيلع اونثأ الإ اسلحج نوتأي ال اوناكف «ةفوكلا سلاحم يف هنع نولأسي الاحر

 لاقي لحر ماقف «مهدحاسم نم ادجسم اوت یقح ءافورعم اولاق وأ ءاریح

 ‹ةيضقلا يي لدعي ال ناک هنإف ؛انومتلأس ذإ مهللا :لاقف «ةدعس وبا هل

 ناك نإ مهللا :هط دعس لاقف .ةيرسلاب ريسي الو «ةيوّسلاب مسقي الو

 هتيأر انأف :كلملا دبع لاق .نتفلل ُةضّرعو «هرقف لطأو «هرصب معاف ابذاک

 :لاق ؟ةدعس ابأ اي تنأ فيك :هل ليق اذإف «ككّسلا يف ءاَمإلل ضرعتي

 .دعس ةوعد ينتباصأ «نوتفم ریبک

 لهأ دنع انتيب لهأ ضعب ناك :تلاق «همأ نع ميهاربإ نع -۸

 هذه :اولاق ؟هذه نم :انلقف «يبص ةماق اهّتماق ةأرما انيأرف :تلاق 4ط دعس

 ءاه فرطف «هيف اهدي تسمغف هروهط اموي دعس عضو هه 2 دعسل ةنبا

 .دعب تّبش امف .كّّرق هللا عطق :لاقو

 علطت تناك ةأرما نأ ؛فوع نب نمهحرلا دبع لوم انيم نع -۹

 هاش :لاقف .ًاضوتي وهو اموي تعلطاف « هن ملف ءاهاهنف هل دعس ىلع
 ا 5

 .اهافق يٿ اههجو داعف . كهحج و

 .تحْبق یا :هوحجولا تهاش (۱)
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 نب عفان الوم تناک و - يمآ ينتندح :لاق ‹ سيق نب دواد نع ~۹

 لها نم الحر هتنبا جوز هڪ د ادعس تيار :تلاق -صاقو يبأ نب ةبتع

 ر ا راف ءاهج رح الآ هيلع طرشو ؛ماشلا

 :زاق یرطلا ف ترا ایک ردا دیر ام اھل ١

 يدئالوو يدبعأ الإ سانلا نم دحج ملف يلع يبي نم ترک ذت

1 
 .هسفن نم دعس دج وف

 دعس هاهنف بط يلع نم لان الجر نأ ؛دعس نب بعصم نع -

 «دعس هيلع اعدف .هتني ملف «كيلع وعدأ :ه# دعس لاقف .هتني ملف هه

 .تام یتح ُةطبَحف «ةّدان ةقان وأ « دات ریعب ءاح تح حرب امف

 صاقو يبأ نب دعس نب رمع ناك :لاق «فوكلا رذنملا يأ نع 4

 ىلع بتكف ءاطوس نيسم نم اوحن «اطايس اهيف لعحو ةنفج ذحتا دق

 ناكو .لمعلا اذه ىلع ةئامسم ىلإ «نيئالثو «نيرشعو «ةرشع طوسلا
 «هاصعف ءيشب رمع هرمأف «هدلو لثم بيتر مالغ صاقو يأ نب دعسل

 لبقأف «ةدلحج ةئام هدلجف «ةئام طوس هديب عقوف «ةنفحلا ىلإ هديب برضف

 :لاقف «هربحأف ؟كل ام :لاقف .هيبقع ىلع ليسي هُمدو دعس ىلع مالغلا

 .دراش يأ (۲)
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 ٌراتخملا لتقو «مالخلا تامف :لاق .هيبقع ىلع همد لسأو «رمع لقا مهللا

 انب اوج رخا :4 باطخلا نب رمع لاق :لاق 4ظ سابع نبا نع -۴۳

 ةرخؤم ي هلط ھ بک ن يأو انآ تكف ءانجرعف :لاق .انموق ضرأ ىلإ

 ا .اهاذأ انع فرصا مهللا :يآ لاقف «ةباحس تحاهف «سانلا

 إ :تلق ؟انباصأ يذلا مكباصأ ام :هط ت رمع لاقف .مهاحر تٰلتبا دقو

 انل متوعد لآ :4لط رمع لاقف ءاهاذأ انع فرصي نأ هللا اعد رذنملا ابأ
 مک

 يلع يناعد :تلاق «رفعج نب هللا دبعل ةيرس نع ةريغملا نع ٤-

 اكرابم انوميم اركذ هلعحا مهللا :لاقو «ينطب حسمف «ىلبح انأو هلظ

 .امالغ تدلوف .ايقت اخلاص

 :لاق نيراد يمرضحلا نب ءالعلا عم انوزغ :لاق «مهس نع ٥-

 انلزنف هعم انس :لاق .نهلک نهیف هل هللا باجتساف «تاوعد ثالثب اعدف

 هللا اعد مث «نيتعكر ىلصف ماقف «هيلع ردقن ملف ءوضولا انبلطو «الزنم

 كليبس يفو «كديبع انإ !ميظع اي !يلع اي !ميكح اي !ميلع اي مهللا :لاقف

 هانكرت اذإو «ثاَّدْخألا نم ًاضوتنو هنم برشن اثيغ انقساف «كودع لتاقت

 رهنب نحن اذإف ءليلق ريغ انزواح امف :لاق .انريغ ابيصن هيف دحأل لعجت الف

 ءاهُنكر ت مث «يتوادإ تألمو ءانًوَرتف انلزف :لاق «قفدتي ءام ءام نم
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 ةوعدلا يباجم ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك
 ڪڪ س

LOENOUS OCOD OE GENESIO E ST REREAD 

 :يباحصأل,تلقف «هوحن وأ اليم انرسف ؟هل بيجتسا له نرظنأل :تلقف

 .طق ءام هيف نكي م امنأكف ءناكملا كلذ ىلإ تبهذف .يتوادإ تيسن ينإ

 اعدف -رحبلا مهنيبو اننيبو- نيراد انيتأ املف .اهب تعجف يتوادإ تذحأف

 ينو «كديبع انإ !ميظع اي !يلع اي !ميلح اي !ميلع اي مهللا :لاقف اضيأ

 «رحبلا انب مَحتقا مث .كودع ىلإ اليبس انل لعجاف ‹«كودع لتاقت كليبس

 نطبلا ىكتشا انعجر املف .مهيلإ انجرح ىتح انجوُرُس تّلقبا ام هللاوف
 ريغ انرس املف «هانفدو «هبایث يف هانفکف «هب هلسغن ام دج ملف «تامف

 .هلسغنف هج رختسنل اوعحرا :ضعبل انضعب لاقف .ريثك ءاع نحن اذإ ديعب

 نم لحر لاقف .هيلع ردقن ملف «هربق انيلع يفخف «هربق انبلطف انعجرف
 !يلع اي !ميلح اي !ميلع اي مهللا :لوقي هللا وعدي هتعمس ينإ :موقلا

 .هانكر تو انعجرف .ادحأ يتروع ىلع علّطث الو «يتّثج فأ !ميظع اي

 هل يمرضحلا نب ءالعلا نم تيأر :لاق هل ةريره يبأ نع ١-

 انشطعف «رفس يف انك :هدعب الو هلبق دحأ نم اهدهشأأ مل لاصح ثالث

 تنكو .انيقسأو انيقسف «انَرطمأف هللا اعدف ء«راح موي يف اديدش اشطع

 ىلع ىشمف «هللا اعدف روبّعلا ىلع ردقت ملف ءام هيف ناكم ىلإ انيهتناف هعم

 يف هانعضوو «اربق هل انرفحف «هتوم تدهشو .بناجلا كلذ رّبَع ىتح ءاللا

 .افيش دحللا يث رن ملف نبألا انعفرف «دقعلا لحن مل انأ انركذف «دحللا

 نم لجر نا يئ تَلَحَد :لاق «يجرزخلا تبا نب رمع نع -۷

 ىلإ تلصو ىتح اهيلع اوردقي ملف ءابطألا اهجلاعف «ةاصح ةرصبلا لهأ
- ۷۷۹ ) 



 ةوعدلا يباجم ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 باحصأا نم الحر یتأف «هراهن شيع هتصگنو «هّلیل تّرهسأف «هحامص
 ةوعدف كعفني ءيش ناك نإ !كحيو :لاقف .هيلإ كلذ اكشف «نسحلا

 ؟يه امو :لاق .ةزافملا قو رحبلا يف اهب اعد يتلا يمرضحلا نب ءالعلا

 ام هّللاوف ءاهب اعدف :لاق .!ميلح اي !ميلع اي !ميظع اي !يلع اي :لاق

 .ًاربو طئاحلا تکص یقح نین اهو هنذأ نم تحرح یتح انخرب

 ىلع ديدش طحق سانلا باصأ :لاق «ريبح نب تاوحخ نع -۸

 نيب فلاحو «نيتعكر مهب ىلصف «سانلاب ه4 رمع جرخف «رمع دهع

 مهللا :لاقف.«نيميلا ىلع راسيلاو «راسيلا ىلع نيميلا لعجف «هئادر يفرط

 .اذإ كلذك مه انيبف .اورطم تح اوحرب امف .كيقستسنو كرفغتسن انإ

 انيداّوُب يف نحن امنيب !نينمؤملا ريمأ اي :اولاقف «رمع اوتأف ءاومدق بارعأ

 ثّٴوغلا كاتأ :اتوص اهنم انعمسف «مامغ انلظأ ذإ ءاذك ةعاس يق «اذك موي

 !صفح ابأ ثوغلا كاتأ !صفح اب

 :لاقف «هنامرهق ءاجف ؛هلط سنأ عم تنك :لاق «تباث نع -۹

 ةيّربلا ىلإ جرخو ءأضوتو سنأ ماقف :لاق .انضرأ تشطع !ةزم ابأ اي

 ترطمأ من :لاقو .ُمعتلي باحسلا تيأرف «هُّبر اعد مث «نيتعكر ىلصف

 :لاقف «هلهأ ضعب سنأ ثعب «رطملا نكس املف .ءيش لك تألم ىح

 .اريسي الإ هّضرأ دعت ملف رظنف ؟ءامسلا تغلب نيأ اورظنا

 نم لام رمع ىلع مدق هنأ ؛هظ ةريره يبأ نع ةملس يأ نع ۰
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 «هيلع تمس ينآر املف .ءاشعلا هعم تيلصف «هيلع تمدقف «نيرحبلا

 ءاسمخ تددع ىتح «فلأ ةئامسمخب تمدق :تلق ؟هب تمدقام :لاق

 تودغف :لاق .ّيلع دع مث «منف كتيب ىلإ عجراف «سعان كنإ :لاقف

 :تلق ؟بّيطأ :لاق .فلأ ةئامسمخ :تلق ؟هب تعج اذام :لاقف «هيلع

 نأ متئش نإف «ريثك لام يلع مدق هنإ :سانلل لاقف .كلذ الإ ملعأ ال «معن

 ينإ !نينمؤملا ريمأ اي :لاقف .الیک مکل هلیکٌت نا متعش تش د نِإو «اَدع مکل هّدْعن

 نوَدف هيلع سانلا نوطعُي ءاناويد نونّردي مجاعألا ءالؤه تيأر دق

 ضرفو «فالآ ةعبرأ راصنأللو «فالآ ةسمح نيرحاهملل ضرفف ؛ناويدلا

 .افلأ رشع ينثا #4 يبلا جاوزأل

 ىلإ رمع ثعب ءءاطعلا ءا املف :تلاق «عفار ةنبا ةردب نعو ١-

 «رمعل هللا رفغ :تلاق ءاهيلع لحد املف ءاه يذلاب شححج تنب بنيز

 .كل هلك اذه :اولاق .ينم اذه مسق ىلع ًأرحأ ناك يناوحإ نم يريغل

 ءابوث هيلع اوحرطاو هوُرص :تلاقو «هنود ترقتساو !هللا ناحبس :تلاق

 ‹ةضبق هنم يضبقاف كدي يلخدأ :يل تلاقف ءابوث هيلع اوحرطو هورَصف

 ءاهمهر ي يوذو اهماتيأ نم نالف لآ ىلإو «نالف لآ ىلإ اهب يهذاف

 دقل هللاو كل هللا رفغ :ةردب اه تلاقف «ةيقب هنم تيقب ىح هتمسقف

 «بوثلا انعفرف :تلاق ا3 .بوا تح ام مکلف :تلاق .ظح اذه یف انل ناک

 ا

 :تتامف :لاق اذه يماع دعب رمعل ءاطع
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 :وعدلا يباجم لاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 ضيرم وهو راصنألا نم لحر ىلع انلخد :لاق هل سنآ نع -۲

 دنع ةريبك زوجع هل ٌمأو «هبوث هيلع انطسبف « ىّضق تح حّربن ملف «ليقث
 .هللا دنع كتبيصُم يبستحا !هذه اي :لاقف ءانّضعب اهيلإ تفتلاف «هسأر

 .معن :انلق ؟نولوقت ام اَقَحأ :تلاق .معن :انلق ؟ينبا تامأ ؟كاذ امو :تلاق

 ىلإ ترحاهو «تملسأا ينا ملعت كنإ مهللا :تلاقف « هللا لإ اهدي تّدمف

 ةبيصملا هذه ىلع ينلمحت الف «ءاخرو ةدش لك دنع يننيعت نأ ءاجر كلوسر

 .هعم انمعط تح انحرب امف «ههجو نع تفشكف :لاق .مويلا

 هل باطخلا نب رمع انيب :لاق «هيبأ نع ملسأ نب ديز نع -۳

 تیأر ام :رمع لاقف .هقتاع ىلع هل نبا هعم لحر هب رم ذإ «سانلا ضرعی

 !نينمؤملا ريمأ اي هللاو امأ :لحرلا لاقف .اذه نم اذهب هبشأ بارغب ابارغ
 ثعب يف تحرح:لاق ؟كاذ فيكو !كحيو :لاق .ةتيم يهو هما هتدلو دقل

 نم تمدق املف ؛كنطب يف ام هللا عدوتسأ :تلقو ءالماح اهُنكرتو اذك

 ينب عم عيقبلا يث دعاق ةليل تاذ ان انيبف ؛تتام دق اهنأ تربحأ يرفس
 يمع ينبل تلقف .رباقملا يق جارسلا هبشي ءوض اذإف ترظن ذإ «يل مع

 .ةنالف ربق دنع ةليل لك ءوضلا اذه ىرن اننأ ريغ «يردن ال :اولاق ؟اذه ام

 يف اذه اذإو «حوتفم ربقلا اذإف ءربقلا وحن تقلطنا مث ءاسأف يعم تذحأف

 ول امأ «كتعيدو ذح !هبر عدوتسملا اهيأ :دانم ينادانف «توندف .همأ رجح

 .ربقلا مضناو ‹«يبصلا تذحأف .اهتدحول همأ تعدوتسا

 :لاق «هريغ نع وأ هنع -ةرصبلا لهأ نم لحر- ةعزق يبأ نع €
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 ام :مه انلقف «رامح قيهن انعمسف «ةرصبلا نيبو اننيب يتلا هايملل ضعبب انررم

 يقهنا :لوقيف «ىنسحلاب هملكت همأ تناك لحر اذه :اولاق ؟قیهنلا اذه
4 

 تام املف .ارامه هللا كلعج :لوقت همأ تناكف :قاحسإ ريغ لاق .كاقيهن

 ليبس يق نيعوطتم اوجرحخ نيرجاهملا نم اموق نأ ؛يعشلا نع ٠-
 قلطناف .ىبأف «مهعم قلطني نأ ىلع هودارأف «مهنم لحجر رامح قفف هلا

 مهللا :لاقف «هيدي عفر مث «ىلصو ًأضوتو ماقف .هوكر تو نلرم هباحصأ
 ييحُت كنأ دهشأو ‹كتاضرم ِءاغتباو «كليبس يف ادهاجج تجرح ينا

 ىلإ ماق مث .يرامح يل يخاف مهلا «روبقلا يف نم ثعبت كنأو «ىتولا

 هبکر مث «همحلأو هج رسأف «هينذأ ضفني رامحلا ماقف «هبرضف رامحلا

 ثعب ىلاعت هللا نإ :لاق ؟كنأش ام :هل اولاقف .هباحصأب قحا تح هارجأف

 .ةساكلاب عابي وأ عيب رامحلا اذه تيأر انأ :يعشلا لاق .يرامح يل

 «ةرشعلا دحأ هنأ معزي لحر ينثدح :لاق كلام نب ورمع نع ۳٦

 انکر تو هانکر تف ءانم لجر دخف ترسکناف «ةرس ی انجرح ةع انک :لاق

 إل هلآ یبتح لق ولوت ناق :تلق :لاق « ءانیو املف هدنع هسرف
 دص

 تط بناف .[٠٠:ةرسلا] ((& ميظَعلا شعلا تر وهو تلڪ وڌ هيلع هيلع ء ره

 .انقحلو هسرف بکر ف ءاهضبقف اهبَلق مث .يلجر

 .ةفوكلاب عضوم مسا (۱)
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 يف ناک الجر نا ؛ يعازخلا زيرك نب هللا ديبع نب ةحلط نع -۷

 نأ هباحصأ دارأ املف «هسرفب هل مالغ باف «هباحصأا عم هل ةازغ

 يناكم ىرت كنإ مهللا :لاقو «نيتعكر ىلصو لحرلا ًاضوت «اولحتري

 يسرف يلع تهدر ام كيلع مسقأ ينإ مهللا ءيباحصأ لاحتراو «يلاحو
 سرفلا "”نطشب فوتكم مالغلاب وه اذإف تفتلاف .يمالغو

 قيرط يف يريمنلا دايز عم تنك :لاق «ناذاز نب ةرامع نع -۸ ٠

 مفت انذخأف ءاهبلع دقت ملف اهانبلطف ءانل بحاصل ةقان بلطف ةكم

 مح ًارقت :لوقي هل اًسنأ تعم ؟اعيش نولوقت الأ :دايز لاقف «هعاتم

 انعفرف «اعدو دجسو «ةدجسلا مح ًارقف .وعدتو دجستو «ةدجسلا

 «مكماعط نم هوطعأ :دايز لاق .تبهذ يتلا ةقانلا هعم لحر اذإف ءانسوؤر

 يردن الو «ائيش رن ملف انرظنف .مئاص ينإ :لاق .هومعطأ :لاقف .لبقي ملف

 .ناک ام

 قز هعم لحرب اظ د ديلولا نب دلاح ىتأ :لاق «ةمثيح نع -۹

 .السع راصف ؛ًالسع هلعحجا مهللا :لاقف «رخ

 نم ادوفو اندفو هبط خ نامثع لتق ال :لاق «بيبح نب قلط نع -۰

 .بره يأ (۱)

 .هنم ليوطلا وه :لیقو «لبحلا يأ (۲)

(r)ءاقسلا :قرلا . 
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 انمو «اّيلع ىتأ نم امف ؛انقرفتف ةنيدملا انمدقف ؟لتق ميف :لأسن ةرصبلا

 ةشئاع تيتأف .نينمؤملا تاهمأ ىل أ نم انمو «يلع نب نسحلا ىتأ نم

 ل امواطم لاو ل :تلاق ؟دامشم ل یر ام ادور ا

 هللا یدبأو «لیدب ينب ءامد هب قرهأو «رکب يبأ نبا هب داقأ «هَتتق هللا

 هتباصأ الإ دحأ مهنم امف .هماهس نم مهسب رتشألا هللا ىمرو ‹«نيعأ ةروع

 .اهتوعد

 يقو لباك ىلإ ةازغ انجرح :لاق «يدبعلا ديز نب رفعح نع 4ا

 نشي ال :ريمألا لاق ءودعلا ضرأ نم انو املف «ميشأ نب ةلص شيجلا

 سانلا نإ :ليقف .يلصُي ذحأف ءاهلقثب ةلص ةلغب تبهذف .دحأ ركسعلا نم

 مسقأ ينِإ مهللا :لاق مث ءاعدف :لاق .ناتفيفح امه امنإ :لاقف :اوبهذ دق

 .هیدی نیب تفقو تح تعءاجف :لاق .اهلقنو يتلغب يلع درت نأ كيلع

 تعح ذإ «زاوهألا هذهب ريسأ تنك :لاق «ميشأ نب ةلص نع -۲

 بیصُأ نأ جرحت تلعجف « ًءاعط ينعيبي اًدحأ دحأ ملف ءاديدش اعوح

 ‹«تمعطتساف «يبر توعد ذإ ريسُأا انا انيبف .ائيش قيرطلا لهأ نم ادحأ

 ىآلم ةلحْوَد هيف ليدنم وأ بوثب انا اذإف «يفلخ ةبجو تعمسف

 ءاسملا ينكر داف ‹تعبش تح تلکكف «يتباد تبکرو هتذحأف ءابطُر

 .اتوص يأ (۱)

 .بطرلاو رمتلا اهيف عضوي صوحخ نم ةفيفس :ةلحودلا (۲)
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 ةوعدلا يباجم ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 «بطرلا نم ينمعطتساف «ثيدحلا هتثدحف «هل ريد يق بهار ىلإ تلزاف
 اذإف ؛نامز دعب بهارلا كلذ ىلع تررم ينإ مث :لاق «تابطر هتمعطأف

 ءاجو .ينتمعطأ يتلا كتابطر نم نهنإ :لاقف «لامح ناسح تالف
 .سانلا هير هتأرما تناكف «هلهأ ىلإ بوثلاب

 «ةوعدلا باحجُم قیقش نب هللا دبع ناک "لاق ‹«يريرجلا نع -۴

 تح اذكو اذك عضوم زوُجَت ال مهللا :لوقيف «ةباحسلا هب رمت تناكف

 ينب نم لحر ناك :لاق «هيبأ نع يقوكلا دمحم نب ماشه نع ٤-

 مهسب نيسحلا ىمرف «لط نيسحلا لتق دهش «ةعرز هل لاقي مراد نب نابُأ
 كلذو «هب يمريف ءامسلا ىلإ اذكه لوقي مدلا ىقلتي لعجف «هكتح باصأف
 مهللا :لاقف .ءاملا نيبو هنيب لاح هامر املف «برشيل ءاع. اعد نيسجلا نأ

 نم حیصي وهو «توع وهو هدهش نم ينڻدحف :لاق .هتمظ مهللا «ُهَعَمَظ
 تراک اعر هجا یار ب نیو مرو و روو ا و ر

 وأ قيوسلا هيف ميظع سعب ىتؤيف «شطعلا نكلهأ ينوقسا :لوقي وهو
 . :لوقیف «دوعی مث «هبرشیف 8 ماتكا ج ترش ول نیلاو ءال

 .ريعبلا دادقناك هنطب “دقناف :لاق «شطعلا ينكلهأ ينوقسا

 .ميظعلا حدقلا :سعلا (۱)
 .ليطتسملا عطقلا :ليقو « قاقشنالا :دادقنالا (۲)
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 تکر دا :تلاق « يأ ما يقدح ينتندح :لاق «نايفس نع £

 .هفلی ناک یتح هک د لاطف ؛امهدحا امف .نيسحلا لتق دهش نمم نيلحر

 لاق .اهرخآ ىلع يتأي تح اهبرشيف «ةيواّرلا لبقتسي ناكف ؛رحآلا امأو

 .اذه وحن وأ لّبح هب امهدحأ نبا تكر دا :نایفس

 انيبف ؛يدحو مورلا دالب يق وزغأ تنك :لاق ءايارسلا ورمع نع 4

 !يبرع اي :لاقف «تهبتناف «ينبذجف لع يلع درو ذإ ئان موی تاذ انأ

 اما :تلقف «ةعراصم تعش نإو «ةفياّسُم تعش نإو «ةنعاطُم تقش تئش نإ رتحا

 نأ ينهنهني ملف لزنف .ةعراصم نكلو ءامملاتقب يل ةقاط الف ةنعاطملاو ةفياسملا

 تعفرف ترک ذتف ؟كلٌأ ةلنق يأ :لاقو «يردص ىلع سلحو «ينعرص

 رارق ىلإ كشرع نوُد ام دوبعم لك نأ دهشأ :تلقف «ءامسلا ىلإ فرط
 يمغأف ؛ينع جرف هيف انأ ام ىرت دق «يركلا كهحو ريغ «لطاب كضرأ

 .يناج ىلإ ليتق يمورلا اذإف تقف م يلع

 ناوفصل خأ نبا دايز نب هللا ديبع ذحخأ :لاق «ينانبلا تباث نع -۷

 وجرب ةرصبلاب افيرش ناوفص عدي ملف «نجسلا يق هسبحف «زرحم نبا
 «انيزح هالصم يف تابف ءاحاح هتجاحل رب ملف «هيلع هب لمحت الإ هتعفتم

 بلطاف ق !ناوفص اي :لاقف «همانم يف هاتأ دق تآ اذإف «ليللا نم وهف

 ءاعد مث «ىلص م ًاضوتف ماقف ؛اعزف هبتناف :لاق .اههحجو نم كتحاح

 .مجعلا رافك نم لحرلا :حلعلاو ظيلغ ديدش لحجر يأ (۱)
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 ةوعدلا ىباجم
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 «سارحلا ءاجف «زرح نب ناوفص يحأ نباب ىلع :لاقف «دايز نبا قرأف

 :ليقف «ليللا فوج يف ةيديدحلا باوبألا كلت تحتفو «نارينلاب ءيحو
 ذنم مونلا نم تعنم دق ينإف ؛هوحرحأ ؟زرح نب ناوفص يحأ نبا نيا

 الو لیفک الب قلطنا :لاق مث «هملکف «دایز نبا ىلا هب يقأف «جرحأف .ةليللا

 :ناوفص لاق «هباب هيأ نبا هيلع برض یتح «ناوفص رعش امف «ءيش
 .ثيدحلا هثدحف ؟هذه ةعاس يأف :لاق .نالف انأ :لاق ؟اذه نم

 امنإ «وعدي داكي ال يميلسلا ءاطع ناك :لاق «يرملا اص نع -۸

 كلأ :هل ليقف «هباحصأ ضعب سبحف :لاق .نمۇيو «هباحصأ ضعب وعدي

 :تلقف «هبتناف :لاص لاق .ينع هللا جرفي نأ ءاطع نم ةوعد :لاق ؟ةجاح
 .كاذ بحأل ينإ هللاو ىلب :لاق ؟كنع هللا جري نأ بحت امأ !دمحم ابأ اي

 هيدي عفرف .هنع جرف نأ هللا عداف سبح دق نالف كسيلح نإف :تلق

 لاق .انل اهضقاف ءاهكّلأسن نأ لبق انتجاح ملعت دق يهإ :لاقو «ىكبو
 .لحرلا لحد ىتح تيبلا نم انحرب ام هللا وف :حلاص

 لحرب انأ اذإف ؛دجسملا ىلإ تعج :لاق «ردكنملا نب دمحم نع -۹

 سيل !بر اي :لاقف «دعرو توصب رطملا ءاجف «رطملاب وعدي رينملا دنع
 تفرعف «رمع لآ راد وأ «مارح لآ راد لحد یتح هتعبتف :لاق .اذکه

 يل ةحاح ال :لاقف «ىأف اعيش هيلع تضرعف «دغلا نم هتشجف «هناكم

 سفنأ نأ هركأف «رحأ هيف كل ءيش اذه :لاقف «يعم جح :تلقف .اذهب

 .الف هذخآ ءيش امأف «كيلع
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 ةوعدلا يباجم ةلاسز نيحلاصلا رابخأ باتك
 ا ______________ قيا صلا راجا باف

 لحر اهيف ناک و «اوطَحق ةني ةنيدملا لهأ نأ ؛ديوس نب دمحم نع -ه٠

 هيلع لحرب انأ اذإ مهئاعد يف مه انيبف .ييب يبلا دجسم مزال اص

 هللا ىلإ هيدي طسب مث ءامهیف زجْوَا نیتعکر یلصف «ناقلح “نا اًرْمط

 مو «هيدي دري ملف .ةعاسلا انيلع ترطمأ الإ كيلع تمسقأ !بر ای :لاقف

 ةنيدملا لهأ حاص تح «اورطمأو «ميغلاب ءامسلا تشغت تشغت یتح هءاعد عطقب

 ‹مهنع عفراف اوفتكا دق مهنأ ملعت تنك نإ !بر اي :لاقف .قرغلا ةفاخم

 «هيلع ركب مث «هتعموص فرع ىتح رطملا بحاص لحرلا عبتو .نكسف

 :لاق «ةجاح يق كتيتأ دق :لاقف «لحرلا جرخف !تيبلا لهأ اي :ىدانف

 نأ ينلأستو !تنأ تنأ !هّللا ناحبس :لاق .ةوعدب ينصخت :لاق ؟يه امو

 .معن :تلق ؛ينتيأرو :لاق ؟تيأر ام كغلب يذلا ام :لاق «ةوعدب كصحأ

 .يناطعأف هتلأمسف « يناهنو ينرمأ اميف هللا تعطأ :لاق

 ي يتاوزغ ضعب يف تجرح :لاق «دیز نب دحاولا دبع نع -ه١

 لايف «ةريزج يت هتفدف مالغلا تاسف «لضف هل ي مالغ يعمو ؛رحبلا

 عنصن ام ركفتن فوقو نحن انيبف .عضاوم ةثالث يف تارم ثالث ضرألا

 انمدق املف .ءيش هنم قبي م تح هوقزمف «نابقعلاو روسنلا تّضقنا ذإ «هل

 ءاريخ :تلاق ؟كنبا لاح ناك ام :اهه تلقف «مالغلا مأ تيتأ ةرصبلا

 .ريطلا لصاوح نم ينرشحا مهللا :لوقي هعمسآ تنک

 .يلابلا قلخلا بوفلا :رمطلا )١(
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 ةوعدلا يباجم ةلاسر |  نيجاصلارب لا ةوعدلا يباجم ةلاسر ۰ نيحلاضلا رابخأ باتك

 ردكنملا نب دمحم عدوتسا :لاق « يناميلا هللا دبع نب دلاخ نع -۲

 ًاضوتو ماقف ءاهبلطي ةعيدولا بحاص ءاجف ءاهقفنأف اهيلإ جاتحاف «ةعيدو
 ىلع ضرألا سباك ايو !ءامسلاب ءار داس اي :لاقف «اعد مث «ىلصف

 :لوقي الئاق عمسف .يتنامأ يع ذَا !نوکي دحأ لک لبق دحاو ايو !ءاملا

 .نارت نل كنإف ةبطخلا يف رصقاو «كنامأ نع اهداف هذه ذح

 «ةازغ موق جرح :لاق «ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع نع -۳
 يق نوريسي مه انيبف «ةفئاص تناكو «ردكنملا نب دمحم مهعم جرخو

 :ردكنملا نب دمحم لاقف .ابطر انبج يهتشأ :موقلا نم لحر لاق «ةقاسلا

 اوريسي ملف «موقلا اعدف .ءيش لک ىلع رداقل هناف «مکمعطی هومعطتسا

 وه اذإف ءاحْوَرلا نم هب أ اغأك ءاطيخم “التكم اودحو تح اليلق الإ

 مكمعطأ يذلا نإف :دمحم لاقف ؟الّسع ناك ول :موقلا ضعب لاقف .نبج

 اعدف .مكمعطُي اومعطتساف السع مكمعطي نأ ىلع رداق انهه انبج

 اولكأف اولزاف «قيرطلا ىلع لسع ةّرفاق اودجوف ءاليلق اوراسف «موقلا
 .اورکشو مهبر اودمھحو

 نب ديعس ىلإ اسلاج تنك :لاق «ناعدح نب ديز نب يلع نع ٤-

 اذه هجو ىلإ رظنيف «كب بهذيف كدئاق رم !نسحلا ابأ اي :لاقف «بيسلا

 .ضيبأ هدسحو «يجنز هحو ههحو اذإف «قلطناف .هدسح ىلإو لحرلا

 .بنعلا وأ رمتلا هيف لمحي يذلا ليبنزلا :لتكملا (۱)

 4۰¥ ۔_



 مهيلع ايلعو ريبزلاو ةحلط بسي وهو اذه ىلع تين زإ :دیعس لانقف
 5 ا رص رسا

 تحف «كهجو هللا دوسف ابذاک تنک نإ :تلقف بأف «هئيهتف «مالسلا

 .ههجو ًدوساف ةحرق ههجو نم

 «كنع نذؤم ينڻدح يميتلا ةاّيحلا يبا نع ديعس نب ديوس نع ٥-

 رکب ابا بسی لحر انعم ناکو «يمعو انا نارکم ىلإ تحرج : :لاق

 اند املفانلزتعاف «انلزتعا :انلقف هني ملف هانيهنف ؛امهنع هللا يضر رمعو

 انيقلف ؟ةقوللا ىلإ عجري ىتحل انبحص ول :انلقف "اند امهجورح
 رم هل ثدح يالوم نإ :لاقف «انيلإ دوعي كالومل لق :هل انلقف «همالغ

 ءانيلإ عحرا :انلقف «هانیتأف :لاق .ریزاخ يدي هادي تخسُم دق «ميظع

 .ريزاخ اعارذ ام اذإف «هيعارذ جرحأف «ميظع رمأ يل ثدح هنإ :لاقف

 املف «ريزانخلا ةريثك داوسلا ىرق نم ةيرق ىلإ انيهتنا ىح انبحصف :لاق

 همالغب انجف ءانيلع يفحو ءاريزاخ خسُمف بّنوو ةحيص حاص اهآر

 .ةقوللا ىلإ هعاتمو

 لحجر انعمو رفس يف انجرح :لاق «لحر ينثدح ةايحما يبأ نع -ه٦

 ضعبل جرخف «هتني ملف هانيهنف ءامهنع هللا يضر رمعو ركب ابأ متي

 هلمحف «هانملع امف ثاغتساف -ريبانزلا ينعي ر للا هيلع عمتحاف «هتحجاح

 ہٹا طق یح هع تسلق امف هاکرت ی ایام نلت

 .انموالت يآ (۱)
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 ةوعدلا يباجم ةلاسر نيحلاصلا رابخأ بانك
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 ةأرما اذإف ؛يالوم عم ةكع. تنك :تلاق « يبرز تنب ةعينم نع ۷-٠

 يل ام :ةشئاع امه تلاقف ءامأست ةأرماو ءاهنولأسي «نوعمتجج سانلا اهيلع

 الجر ناکف يأ ام ؛ناوبا يل ناك «كربحأ انأ :تلاق ؟ءالش كدي یرآ

 فورعملا نم تعنص اهرأ م «ةحيحش يمأ تناكو «فورعملا ريثك ايخس اس

 اهتيأرو «ةمحشب اهنم تقدصت اهُتيأرف ةرقب حبذ يبأ نأ الإ طق ايش
 ىلع يبأ نأك «مئانلا ىري اميف تيأرف «ياوبأ كلهف .ةقرخب اموي تقدصت

 يمأ اذإف «يئارو تفكلاف ءءاملا سانلا يقسي «ةينآلا ريثك ريبك ضوح

 كلتو ءاهفرعأ اهنيعب ةمحشلا كلت اهمف يفو «اهرهظ ىلع ةيقلتسم
 .يشطعاو لوقتو ءاهعبصإب ةمحشلا عطقت يهو ءاهحرف ىلع ةقرخلا
 نم انأ تيتأ ولف .ءاملا سانلا يقسي يبأ اذهو « ىشطع يمأ هذه :تلقف

 ءاهيقسأل اهتيتأف ءاهنم ءانإب تفرتغاف «يمأ تيقسف ةينآلا هذه

 .نيرت امك يديو تحبصأف .هنيم تلش اهاقس نم الأ :ءامسلا نم ايدانم

 ةأرما تءاجف «ةشئاع دنع تنك :تلاق «ةبيش تنب ةيفص نع -۸

 اهدي جرح ال تلعحف ءاهب ٌنَُب ءاسنلا لعحف ؛ءيش ىلع ةلرتشت
 يدي نأش يف الإ كتيتأ ام هللاو :ةأرملا تلاق .اهنع ةشئ اع 'تهنھنف

 .هوحن تركذف «مانملا يت تيأر ينإ «هذه

 ۰ ر ۰ نع

 .اهنع تفك ي ) (
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 «ينولجعأف «نوفوطي موق هيدي نيبو طّرشلا باحصأ ضعب رمف «هتحاح

 تناك اطاوسأ ينعتقف «هناوعأ نم ناسنإ ينقحلف «قيرطلا ىف تضرتعاف

 . «دغلا نم ناك املف .كدي هللا عطق :تلقف .ىًسحلا كلت نم يلع دشأ

 .هقنع يف ةقلعم «هدي ةعوطقم هب ينوقلتف «يل ةجاح يف رسحجلا ىلإ تودغ

 نيب ناك :لاق -ملعلا لهأ نم- ليعامإ نب ميهاربإ نع ٠-

 ناميلس لحجرلا لوانتف «هيف هعزانف «ءيش لحر نيبو يميتلا ناميلس

 .لحجرلا دي تقجف «هنطب يف هرمغف
 دق دهف ينب نم لحر ناك :لاق «يئاطلا نحرلا دبع يبأ نع ٦١-

 هل ناکو «لزانم :هل لاقي نبا هل ناکو «لزانم ابا نکی «فُّعضو ربک

 «هيبأ ءاطع ضبقي ناكو «هايإ مهاطعأ اعيش باصأ اذإ ناکو «راغص دلو

 رثأتسی لزانم ناکو «ناتریغص ناتنبا خیشلل لوف «ارببک اخیش ناکو

 ماقف هءاطع ينوطعأ :لاقف «لزانم جرح ءاطعلا جرح املف «مهيلع

 ماق مث هءاطع لمحف «اولعفف .يدي يق يئاطع ينوطعأ :لاقف «خيشلا

 الح املف .هعد :لاقف .كنع هلم ٌمْلَه :لزانم لاقف «لزانم یلع اک وتی

 سيلو خيشلا فرصناف .هب بهذف ءاطعلا ذحأ مث «هيبأ دي كف قيرطلا هل

 «يئاطع لزانم ذأ :لاق ؟تعنص ام :هدلوو هلهأ هل لاقف .ءيش هدي ي

 :لوقي.ًأشنأ مث

-VAr 



 هبراع حمرلا لماع یواسو اریبک یوتسا وه ام اذإ تح هتیبر

 هبلاغ وه يذلا هللا هدي ىول يدي یولو اذک يلام نملظت

 .هدي ةيولم لزانم حبصأف

 نمانصح نوملسملا رصاح :لاق «ةقوس نب دمحم نع -۲

 هذه نأك «نالف يأ :ضعبل مهضعب لاقف ءالحر اورصبأ ذإ «نوصحلا

 :مهضعبل اولاقف .نيرمط اذ ثعشأ ناك :نايفس لاق .ليئ هللا لوسر ةفص

 .اهحتفف هبر لأسف .اهحتفي نأ هبر لأسيف هوملک

 نمز رذ انعمو جحلا ديرن انجرح :لاق «لفلف نب راتخملا نع -۴
 الإ جرخي ادحأ 4 انسلا:لاقف «'نيحلاسلا بحاص انيتأف «جاجحلا

 E و هللا اوعدا مث ءاولصو اوۇضوت :رذ انل لاقف «زاوجم

 انلقف «نيحلاسلا بحاص انيتأ مث كلك هللا انوعدو انيلصو انأضوتف :لاق

 .جحلا نوديري موق ِءالۇه نإ :لاقف «هقوف يذلا هبحاص ملكف ءال حتفا

 هللاو :لاقف «ىرحألا ىلع هيدي ىدحإب بارضف ءامئان ناک و سلجف :لاق

 .مهليبس لح «نظ ام سبل « هللا تيب جاح سبحأ ينأ جاجحلا نظ سيل

 ٠ .اندعب الو انلبق دحأب كلذ عنصي ملو «مهليبس ىلخف :لاق

 قيرطلا مه نوضفني مهيديأ نيب مه فيطاطح :دنشبا ةحلسم :ناسللا يق ءاج )١(
 ودعلا نم ادحاو نوعدي الو مهیلع مجهي الل مهملع نوملعيو ودعلا رج كوسسجتيو

 :نويلسملا اورذنأ شیج ءاج نإ و نيملسلا دالب لجندي
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 ريحلاصلا رابخأ باتك
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 رفس يف اونا اموق نأ انغلب :لاق داور يأ نب زيزعلا دبع نع ٤-

 تيمعف مامإ ىلع نوعمجتسي الو ءاوکّرُب اذإ هللا نوکر بتسی ال
 الو «متکر ب اذإ كك هللا نوکر يتست ال مکناب مكلذ :اودونف ‹مهراصبأ

 مهيلع درف «هيلإ اوعرضتو كك هللا ىلإ اوباتف مامإ ىلع نوعمجتست
 .مهراصبأ

 ام دعب ةمامإلا اوعفادت اموق نأ ؛هيبأ نع قازرلا دبع نع “1

 .مهب هللا فسخف «ةالصلا تميقأ

 تناك :لاق ءاکلام كردأ ناكو ‹يملسلا نيزر نب سابعلا نع ٦

 اكلام تتأف ءاهُيل ت مظعف ءاهنطب ىف رفصألا ءاملا اهباصأ دق ةأرما

 يموقف سلجا يف تنك اذإ :اهه لاقف «يل هللا عدا !ىبحب ابأ اي :تلاقف

 ام تّيلتبا دق ةأرملا هذه نإ :هباحصأل لاقف ءهسلحم ىف هتتأف ؛كارأ ثيح

 اذ اي :لاقف مهيديأ موقلا عفرف اه هللا اوعداف ءانيلإ تعزف دقو «نورت

 اهنطب صَمخناف .اهنع جّرفو اهفاع «تنأ الإ هلإ ال «ميظع اي «يدقلا نما

 .نهندحت ءاسنلا عم نوكت تناكف «تيفوُعو

 محاعألا كولملا نم اكلم نأ انغلب :لاق «ىبحي نب يرشلا نع -۷
(Daz or 

 ةوبرب اومصتعا هوأر املف «نيملسملا نم ةباصع يقلف «شيح يف لبقأ
2 

 .هوحنو كل هللا كراب ءاعدلا وهو كيربتلا نم يأ )١(

 .عفترم ناكمب يأ 9
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 ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 نأ نم مهيلع دشأ ءيش الو دحأ ام :كلملا كلذ لاقف ءاهقوف اودعصف

 مهباصأف «مهب اوطاحأف .شطعلا نم اوتومب تح مهناكم مهرن مت مهب طيح

 لحرلا لعجف «ةباحس تلبقأف ك هللا اوقستساف ‹شطعو دیدش اح

 كلذ. لاقف ‹یوري تح برشی . «ءیلتم تح يءاملا هب یقلتي هّسنرب لمح

 .رظنأ انأو ءامسلا نم هللا مهاقس اموق لتقأ ال هللاوف ءاولحترا :كلمل

~Aدبع و انا ةبعكلا ءانفب انک «ابجع تیأر دقل :لاق «يعشلا نع  

 نب كلما دبعو «ريبزلا نب بعصمو «ريبزلا نب هللا دبعو «رمع نب هللا

 مكنم لحجر لك مقيل :مهثيدح نم اوغرف نأ دعب موقلا لاقف .ناورم

 مق .هتعاس نم ىطعُي هنإف «هتحاح هللا لأسيو «يناميلا نكر لاب ذحأيلف
 «نكر لاب ذحأف ماقف .ةرجهلا ف دلو دولوم لوأ كنإف !ريبزلا نب هللا دبع اي

 «كهحو ةمرحم كلأسأ «ميظع لكل ىحرُت «ميظع كنإ مهللا :لاق مث

 ينيلون قح ايندلا نم ينتيمت الأ ي كيبن ةمرحو «كشرع ةمرحو ر

 نب بعصم اي مق :اولاقف .سلحج ىتح ءاحو «ةفالخلاب يلع ملسيو «زاجحلا
 0 F3 كنإ مهللا :لاقف « يناميلا نكر لاب ذحأ تح ماقف !ريبزلا

 نم يتيم الأ «ءيش لک ىلع كتردقب كلأسأ «ءيش لك ريصم كيلإو
 .سلح ىتح ءاحو «نيسحلا تنب ةنيكس ينح ورتو «قارعلا ينيلوُأ ىح ايندلا
 :لاقف «يناميلا نكر لاب ذحأ ىح ماقف !ناورم نب كلملا دبع اي مق :اولاقف

 كلأسأ «رفقلا دعب تبنلا تاذ نيضرألا برو «عبسلا تاومسلا بر مهللا

 كقحب كلاأسأو «كاهحو ةمرع كلأسأو «كرمأل نوعيطملا كدابع كلأس اع

 -۷۹" ۔



 ىتح ايندلا نم ينتيمل الأ «كتيب لوح نيفئاطلا قصو «كقلح عيمج ىلع
 ققح ءاح مث «هسأرب تيتأ الإ دحأ ينعزاني الو ءاهبرغو ايندلا قرش ينيلوت
 مث «يناميلا نكر لاب ذحأ ىح ماقف !رمع نب هللا دبع اي مق :اولاقف .سلخ

 «كبضغ تقبس يتلا كتمحرب كلأسأ «ميحر نمحر كنإ مهللا :لاق

 يل بحوُت ىقح ايندلا نم ينتيمت الأ «كقلح عيج ىلع كتردقب كلأسأو

 مهنم لحجر لك تيأر ىقح ايندلا نم يانيع تبهذ امف :يعشلا لاق :ةنحلا

 .هل تيرو «ةنحباب رمع نب هللا دبع رشبو «لاس ام يطعأ دق

ف «حبصأ ىتح يلايللا نم ةليل حصي ملف «هحايصب ليللا نم موقي ناك
 مل

 عم امف .هتوص هللا عطق «هل ام :لاقف «هيلع قشف «ةليللا كلت ديعس لَصُي

 .اهدعب ءيش ىلع عدت ال !ينب اي :همأ تلاق .اهدعب توص هل

 ملسم يبأب رمت ءابظلا تناك :لاق «بعك نب لالب نع ٠-

 اذه انيلع سبحي كبر انل عدا «ملسم ابأ اي :نايبصلا هل لوقتف «ينالوخل ا

 .مهيديأب هوذحأي تح هسبحيف كك هللا وعديف .يبظلا

 عزايف لحديف :لاق «هتأرما تربك و « ربك رادلا طسو غلب اذإف مس هلزام

 مث «هّبجُت ملف رّبكف ةليل تاذ ءاجف «لك ايف هماعطب هیتأتف «هءاذحو هءادر

 اذإو «جارس هيف سيل تيبلا اذإو «هْبجُت ملف ملسو رّبكف تيبلا باب ىتأ
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 ةوعدلا يباجم ةلاسر نيحلاضلا رابخأ باتك

 :تلاقف ؟كل ام :ام لاقف .هب بلت ضرألا يف دوع اهديب ةسلاح يه

 «مداخج انل رمأيف ةيواعم تيتأ كنأ ول «ملسم وبأ تنأو «ريخب سانلا

 هَرصب مّعأف يلهأ يلع دسفأ نم مهللا :لاقف ؟هب شيعن اعيش كيطعيو

 تملك ولف «ملسم ةأرما تنأ :اه تلاقف «ةأرما اهعم تناكو :لاق

 ءاهزنم يق ةأرملا هذه انيبف :لاق .مكيطعيو مكمدخيل ةيواعم ملكي كحوز

 ءال :اولاق ؟ئفط مکحارس :تلاقف «اهرصب تركنأ ذإ رهي جارسلاو

 لزت ملف «ملسم يبأ ىلإ يه امك تلبقأف «يرصب بهذ «هلل انإ :تلاق

 ءاهرصب اهيلع درف كك هللا اعدف :لاق «هيلإ بلطت نك هللا هدشان

 هيلع تناك يذلا املاح ىلإ هتأرما تعحرو

 ىلإ ينالوخلا ملسم وبأ ىهتنا :لاق «ةريغملا نب ناميلس نع -۲

 ىلإ تفتلا مت املا ىلع ىشمف «اَّهَدَم نم بشخلاب يمرت يهو ةلحد

 .كك هللا اوعدتف ؟اعیش نودقفت له :لاقف «هباحصأ

 اذإ ينالوا ملبس ريا ناك :لاق «ريمع نب كلملا دبع نع ۷۳ ٠

 .يقس یقستسا

 «ةلغب ملسم وب ىرتشا :لاق «ةكتاعلا يأ نب نامثع نع ٤-

 مهللا :لاقف ءاهيف انل كرابُي نأ ىلاعتو كرابت هللا عدا :ملسم مأ تلاقف

 نأ لاعتو كرابت هللا عدا :تلاقف «یرحخأ یرتشاف .تتامف ؛اهيف انل كراب

 .مه تيقبف ءاهب انعتم مهللا :يلوق :لاقف .اهيف انل كرابي
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 ةوعدلا يباجم ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 نم لحجر نيو فرطم نيب ناک :لاق «لاله نب دیم نع ۷١-
 لٌعف ابذاک تنک نإ :فرطم هل لاقف .فرطم ىلع بذکف ءيش هموق

 ىلع ادایز هله یدعتساف :لاق .هتاکم لحرلا تامف :لاق .كفثج هللا

 :لاقف .ال :اولاقف ؟هدیب هسم له ؟هبرض له :دايز مه لاقف «فرطم

 .اغيش مه لعجڪ ملف «اَردق هئوعد تقفاو اص لحجر ةوعد

 هانباطف :لاق :اقروم جاجحلا سبح :لاق «ریرح نب نالیغ نع 7

 يشعلا نم ناك املف ءاّسأو فرطم اعدف «هللا عدن لاعت :لاق < اتاق

 هآر املف «لخد نمیف قروم وبا لحدو «اولخدف سانلل ا نَا
 .هنبا هيلإ عفداف «نجسلا ىلإ خيشلا اذه عم بهذا ر لاق «جاجحلا

 هللا دبع نب فرطمل خأ نبا سبح :لاق «ریرخ نب نالیغ نع -۷

 يبرل نيكتسأ لاق ؟اذه ام :لیقف «هدیب ازاکُع ذحخأو «هباب ناقل سبلف

 . يخ نبا يق ينفعسب نأ هلع

 ءةوغدلا امج ف طم ناك :لاق «برح رب نامیل غ -۷۸

 لاقف «هوج و زف هسفن رک ذف «هوبَأف موقلل هرکذف هل بظخب لجر هلسرا

 تأدب دق :لاق ؟كسفنل تبطح «يل بطحتل كتنعب :كلذ يف لحجرلا هل
 لاق .هيف ينرأف يلع بذك ناک نإ هللا :لاق «اتبذک لاق كل

 اعد امك اضیُأ متنأ اوعدا :مه لاقف یمألا هيلع اودعتساف «هناكم تامف

 4 .هيلع
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 نم لحجر ناک :لاق -ةنيزم نم لحجر ديز نب ماصع نع -۹

 ملكت الأ !ديعس ابأ اي :نسحلل ليقف «مهيذؤّيف نسحلا سل ىشغي جراوخا
 نسحلاو موي تاذ لبقأف :لاق «مهنع تكسف :لاق ؟انع هفزصي ىتح ريمألا

 ام هانفكاف ءانل هاذأ تملع دق مهللا :لاق «هآر املف «هباحصأ عم سلاح

 ىلع اتيم الإ هلهأ ىلإ لح امف «هتماق نم هللاو لحرلا رَحف :لاق .تعش

 .هللاب هرغأ ناک ام :سانلل لاقو «یکب هرکذ اذإ نسحلا ناکف .ریرس

 رسب لحجر ىشو :لاق «دیزی يبأ نب ناوفص نب جاجحلا نع -۰

 هب ءيحف :لاق «هدنع لجرلاو ديلولا هيلإ لسرأف «ديلولا ىلإ ديعس نبا

 ام :لاقو ‹رسب هرکنأف «كلذ نع هلأسف «هیلع لحدأف «هصئارف دعرت

 .كلذب كيلع دهشي اذه !رسب اي :لاقف «لحرلا ىلإ ديلولا تفتلاف ؟تلعف

 يف تكني لعحجو «هّسأر سكنف .معن :لاقف ؟اذكهأ :لاقو «رسب هيلإ رظنف

 «هلقأ م ينأ تملع دق ام دهش دق مهللا :لاقف «هسأر عفر مث ضرألا

 «ههجو ىلع لحرلا بكناف .لاق ام ىلع هب ينرأف اقداص تنك نإف مهللا

 انعمو «رانيد نب كلام دنع انک :لاق «دایز نب دحاولا دبع نع -۸۱

 ف هل ظغأو الام مّلكف لحجر ءاجف «دمح وبآ بيبحو «عساو نب دمحم

 كسلحج لهأ اهب تعبتتو ءاهقح ريغ يف اهتعضو :لاقو ءاهَمَسق ةمسق

 كلام ىكبف :لاق «هوجولا كيلإ فرصأو «كيشاغ رثكيل كاشغي نمو
 كلام لعجف .هدرأ دقل هللاو «ىلب :لاق ءاذه ثدرأ ام هللاو :لاقو

Aes - 



 _ فيك هنم انحرأف كركذ نع انلغش دق اذه ناك نإ مهللا :لاق مث «يكبي

 ىلع هلهأ ىلإ لمف ءاتيم ههجو ىلع لحرلا هللاو طقسف :لاق .تعش
2 
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 .ةوعدلا باج قاحسإ ابأ نإ :لاقيو :لاق . زیر

 امالغ بيبح ناريج نم ةأرما تدلو :لاق «يريدلا عشاحب نع -۲

 الغلا ربك ام دعب بيبح ىلإ هوبأ هب ءاجف :لاق «سأرلا عرقا اليم

 ىلإو اذه ينبا ىلإ ىرت الأ !دمح ابا اي :لاقف .ةنس ةرشع اتنا هيلع تتأو

 بيبح لعجف .هل هللا عداف ؟ىرت امك سأرلا عرقأ يقب دقو «هلامَح

 هيدي نیب ماق ام هللاوف :لاق «هسأر عومدلاب حسعو «مالغلل وعدیو يکبي

 ىتح تبني رعشلا كلذ دعب لزي ملف «رعشلا لوُصأ نم هسأر دوس تح
 .رعش اذ هتيأرو «عرقأ هتيأر دق :عشاحج لاق .ارعش سانلا نسحأك راص

 نمر لحر دمحم ابا ابيبح ىتأ :لاق «ماحشلا هللا دبع يبأ نع ۳

 دقو «لايع هلو نمر لحجر اذه !دمحم ابأ اي :هل ليقف .لمْحَم قش يق

 ‹«فحصلملا ذحأف «هيفاعي نأ ىسع هللا وعدت نأ تيأر ناف «هلايع عاض

 لمحف «ماقو كك هللا هافاع تح وعدي لاز امف .اعد من «هقنع يف هعضوف

 .هلايع ىلإ بهذو «هقتاع ىلع هعضوو «لمحما

 هدم يبأ بيبح ىلع انلخد اذإ انك :لاق «قارولا ىلعملا نع ٤-

 :كسملا ةفوح :لاق .بّرحلا قايرثلا تاهو «كسملا ةفوح حتفا :لاق

 ٠ا ياعدلا :برحملا قايرتلاو «نآرقلا
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Aoيف اماعط بیبح دمحم وبا یرتشا :لاق ‹ىجحي نب يرسلا نع  

 اهلعجف ةسيكألا طاح مث «نيكاسملا ىلع همّسقف «سانلا تباصأ ةعاحم

 جرحأف «هكوضاقتي ماعطلا باحصأو ءاجف كك هللا اعد مث «هشارف تحت

 ‹«مهقوقح يه اذإف ءاهنزوف «مهارد ةءولمم يه اذإف «سايكألا كلت

 .مهيلإ اهعفدف

 ةيورتلا موي دمحم وبأ بيبح ناك :لاق «ىحي نب يرسلا نع ۸١-

 .تافرعب ةفرع موي ىريو «ةرصبلاب

 اذه :مهدأ نب ميهاربإل ليق :لاق «ريثك نب رابجلا دبع نع -۷

 ترمُأ تنك نإ !ةرّوْسَق اي :لاق «هآر املف «هينرأ :لاق .انل رهظ دق عبسلا

 عبسلا ىلوف :لاق .كئدب ىلع كّدّوَعف الإو «هب ترمأ ال ضماف ءيشب انيف

 عبسلا مهف فيك تبجعتف :لاق .هبّلذب توصي :لاق «هبسحأ :لاق .ابهاذ

 انسرحا مهللا :اولوق :لاقف «ميهاربإ انيلع لبقأف .مهدأ نب ميهاربإ مالك

 ءانيلع كتردقب ان راو «ماري ال يذلا كنك ر ب انفكاو «مانت ال يتلا كنيعب

 امف ءاهتعم ذنم امطوقأ تلز امف :فلح لاق .انؤاجر تنأو كلهن الو

 ( .هریغ الو صل يل ضرع

 تحاهو «حايرلا تْبهف «رحبلا يف انك :لاق ءديلولا نب ةيقب نع -۸

 اذه -فويعم نبا وأ- فويعل ليقف ءاوحاصو سانلا ىكبف «جاومألا

 ةيحان يف مئان وه اذإو ؟كك هللا وعدي نأ هتلأس ول «مهدأ نب ميهاربإ
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 ام ىرتامأ !قاحسإ ابًأ اي :لاقف .هنم اندف ءءاسك يف هسأر فوفلم ةنيفسلا

 .ةنيفسلا تأدهف .كتمحر انرأف «كتردق انتيرأ دق مهللا :لاقف ؟هيف سانلا

 مهدأ نب ميهاربإ جاتحا :لاق «هريغ وأ ناميلس نب حلاص نبع -۹

 يف كمسلا تعّرشتف كك هللا اعدف ءرحبلا ىطاش ىلع ناكو «رانيد ىلإ

 ينتج مهدأ نب میهاربإ ناک :لاق «نامعنلا نب ثراحلا نع 4

 .طوبلا رجش نم بطلا

 نبا همركأف «ىمعأ الجر فاضأ بط رمع نبا نأ ؛عفان نع ٩۱-

 نبا ماق «ليللا فوح يف ناك املف «هيف ماني يذلا هلزام ف هَمانأو رمع

 همهف ءاعدب اعد مث «نيتعكر ىلص مث «ءوضولا غبسأف ءأضوتف رمع

 «رمع نبا ءوضو لضف ىلإ ىمعألا ماق «هعجضم ىلإ عجر املف .ىمعألا

 هللا درف ءءاعدلا كلذب اعد مث «نيتعكر ىلص مث «ءوضولا غبسأو اضوتف

 نبا ىلإ تفتلا غرف املف .اريصب رمع نبا عم حبصلا دهشف «هرصب هيلع
 «هب وعدت ةحرابلا كنم هتعمس ءاعد «نمهحرلا دبع ابأ اي :لاقف «رمع ٠

 :لاق «يرصب ىلع هللا درف «تعتص يذلا لثم تعنصف تمقف «هتمهف

 رمأ يق هب وعدي ادحأ هملعت الأ انرمأو ل هللا لوسر هانملع ءاعد كاذ

 ةعاطب كلأسأ .ةيلابلا داسجألاو ءةينافلا حاورألا بر مهللا» :لق :لاق ءايندلا

 كتاملكبو «كترعب ةمئشللا ماسجألا ةعاطبو ءاهداسجأ ىلإ ةعجارلا حاورألا

-A‘Y- 



 ‹كئاضق لطف نورظتني كيدي نيب قئالخلاو «مهنيب قحلا كذخأو «مهيف ةذفانلا

 ‹يلق يف نيقيلاو ‹«يرصب يف رونلا لعجت نأ «كباقع نوفاخنو كتر نوجريو

 .(«ينقراف اطاص المعو «يناسل ىلع راهنلاو ليللاب كركذو

 ‹نايفس يبأ نب دايز عم اسلاح تنك :لاق «يعشلا رماع نع -۲

 ال ءيشب هیتفش كرح هتیأرف :لاق «هلتق يف كشن ال «لمحُب لحرب ياف
 امو كب ءيح دقل :موقلا ضعب لاقف «هليبس ىلخف :لاق .وهام يردأ

 يلف «وه ام يردن امو ءيشب كيتفش تكر ح كانيأرف «كلتق يف كشن

 برو «بوقعيو قاحسإ برو «ميهاربإ بر مهللا :تلق :لاق «كليبس

 ارذا «ميظعلا ناقرفلاو روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلا لزنمو «ليفارسإو ليربح
 .هنع يلخف :لاق «دايز رش ينع

 :لاق «يفقثلا ماشه نب مكحلا نع -۳

 :اهيف بتكف «ةرخص بحلا سأر ىلع عضوو «بُح يف يقلأف «اريسأ

 نم بحلا نم جرحأف .هدمحبو هللا ناحبس «سودقلا قحلا كلملا ناحبس

٤ 
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 . ھ ء
 دحأ الجر نا تربح

 .ناسنإ هجرحخأ نوكي نأ ريغ

 نبا هجرحخأو «ةمهجرت ىلع هل فقأ م نم هدانسإ يفو ٤٤۸/١ سودرفلا ق يمليدلا هجرحخأ (۱)

 نم ناك املف «هاشعف ىمعأب فاضأ الحر نأ ؛ةريبه يبأ نع ٠ ۱۹/١ خیراتلا يف رکاسع

 نيبي مل :۳۲۸/۲ ةعيرشلا هيرات يف قارع نبا لاق .-عفر ريغ نم افوقوم هقاس مث ليللا

 هيبأ نع ىج نيب لضفلا هيفو «يمليدلا هحرحأ هقيرط نمو ينطقرادلل دارفألا ي وهو هتلع٠
 .ملعأ هللاو ءامهفرعأ ملو
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 ةوعدلا يباجم ةلاسر ۰ نيحلاصلا رابخأ باتک

 نب ناميلس يا :لاق «شيرق نم لحر ينثدح نابأ نب دمحم نع £

 الولغم سبحلا ىلإ هب رمأف «مهئاملع نم مورلا ةقراطب نم قيرطبب كالم ا دبع

 املف «ج رح مث باب هيلع قلغأف «ةليلاتاذ ناجسلا هيلع لحدف «ءاديقم
 .بحاص باتک هءاج «رهش دعب ناک املف «سبحلا یف هدب م هيلع رکب

 اعدف «هلزام نود احورطم دحجو قيرطبلا انالف نأ نينمؤملا ريمأ ربح «رغغلا

 :لاق ؟قيرطبلا نالف لعف ام نربحأ :لاقف ءناجسلا كلملا دبع نب ناميلس

 ناك امف :لاق «هتصقب هربخأف .معن :لاق:؟نينمؤملا ريمأ اي قدصلا ينيجني

 نم يفتي نم اي :لوقي نأ رثکی ناک :لاق ؟هب ملکتی ناک امو «هلمع

 ١ عطقنا هل دحأ ال نم دحأ اي «هقلخ نم دحأ هنم يفتكي الو ءاعيمج هقلح

 .اجن اهب ءان اهب :لاق .ينثغأ «ينثغأ «ينثغأ «كنم الإ ءاحرلا

 ناك لحرب فسوي نب جاجحلا رمأ :لاق «يرازفلا جلب يبأ نع ۹١-

 ىّلخف ءيشب ملكت «هيلع لحد املف .هلتقي نأ هب رفض نإ هسفن ىلع لع

 اذ اي !ديمح اي !زيزع اي :تلق :لاق ؟تلق ءيش يأ :هل ليقف .هلیبس

 .دینع رابج لک رش ينع فرصا !ديحما شرعلا

 ‹كلك هللا ليبس يف تجرح ةّيرس نأ ؛يكيلملا ىنثملا يبأ نع ۹٦-

 ةرجش مهبناج ىلإو هللا اوعدف :لاق .اوكلهي نأ اوداك ديدش درب مهباصأف

 اوففج تح اهدنع اولاز امف ءاهيلإ اوماقف «بهتلت يه اذإف «ةميظع

 ةرجشلا كلك هللا درو ءاوفرصنا مث «سمشلا مهيلع تعلطو ءاوغفدو مهبايث

 :اهتتيه ىلع
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 ةوعدلا يباجمة ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 تيأرف «بهذ دق يرصب ناك :لاق «برح نب كام نع -۷

 تارفلا تئا :لاقو «ينيع حسمف « مئاتلا ىرب اميف نمحرلا لياح ميهاربإ

 .ينیعب ناک ام بهذف «تلعفف «هیف كينيع حتفاو «هيف صغر

 اوسلجف :لاق «ةعمجلا موي رصعلا دعب نم وعدي بابح يبأ ةقلح يق سلجي

 هرصب اوركذو اوعدف «هرصب بهذف هينيع يف ءاملا لزن دقو «نوعدي اموي

 «هينيعب رصبب وه اذإف «ةسطع سطع سمشلا ليبق ناك املف .مهئاعد يف

 :ثایغ نب صفح يل لاق :هنبا يل لاقف :ایرکز لاق .هرصب هللا دَر ذق اذإو

 .هنوئنهي كيبأ عم دجسملا نم نوجرخي ذإ ةيشع سانلا تيأر انأ

 ناميلس نب دمحم نامز يق يل ركذ :لاق «زرحم نب بيعش نع -۹
 اهنيع تّحصف ءءايمع تناك ةأرما نأ ؛سابعلا نب هللا دبع نب ىلع نبا

 ىسوم راد دنع اهتيتأف :لاق «ناضمر رهش نم نيرشعو عبرأ ةليل

 ٠ تقفصف تحرخف «كيلإ جرحأ ىح سلحا :تلاقف «ةرصبلاب بسا

 .ءيش اهب سيل لازغ نيع اهنأك اهتيع يلإ تجرحأو ءاهدخ ىلع بابلا

 ي ليللا لوا تيلَص :تلاق ؟كبر توعد ءيش يأب !هللا ةمأ اي :امه تلقف

 توعدف «يتيب دجسم يت تمق «رَحّسلا ق ناك اذإ تح ‹يجلا دجسم

 در نم اي !بوقعي ةبيش محر نم اي !بويا رض فشاک اي :تلقف يبر

 .هتدرو هتقلغأ يأ (۱)
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 ةوعدلا يباجم ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 ينيع َدَرح ناسنإ اغنأكف :تلاق .يرصب يلع در !بوقعي ىلع فسوي

 .ترصبأف

 ضعب يت ماقف «رحبلا بكر هل اأ نأ دعس نب ثيللا نع ۰

 ققح هترمغف «ةجوم تءاجف «رحبلا يث عقوف «هلجر تزف ءأضوتيل مايألا
 .تنأ الإ هلإ ال «يح اي :لاقف «هّثعفرف ىرحأ تءاح مث «ءيش هن ر
 هلمتحاف «ءاج دق تآ اذإف كج دق اذ انا اه «كيدعسو كيبل :بيحأف

 ۰ .بکر لا ت هعضو یتح

 طو يف برم يت ناک الجر نأ ؛حیرش نب نمر دبع نع ۰١

 ٤ بهذف «هلجر ترف ءاضوتي ماق ذإ «ةديدش حيرو «ةملظُم ةليل يف رحبلا

 نم كلم لزن ول هللاو :سْطونلا لاقف «هوكر دأ :هباحصأ لاقف «جوملا هب

 ريسي ناكف «هلمتحاف اكلم هللا ثعبف .هجرختسي نأ ىلع َردق ام «ةكئاللا

 مهنم لجر ماق ءةالصلا ترضح املف .بكرملا بنج ىلإ رحبلا يف هب

 ام :لاقف «هنم اوبجعف «يديب كسما !نالف اي :لاقف «هيلإ هدي ٌدمف «ًاضوتي

 مكعم ريس تلز امو «هذه مکتلیل يف مکثیدح نم ءيش يلع يفح
 .مكيلإ تدعص ىتح «هيف انأ ام ءيشل ىذأ دجأ ال ينلمحي لماحو

 بكر :لاق «ئرقملا ةيمأ يبأ نب دعس ىلوم ىمعألا ةورف نع ۲

 «رحبلا ق هتربإ تطقسف «هعم ةربإب هيف طيخي ناكف «رحبلا ةناحير وبأ

 .اهذحأ ىح ترهظف «يربإ يلع تددر الإ بر اي كيلع تمزع :لاقف

-A‘V- 



 امنإف «رحبلا اهيأ نكسا :لاقف «جاهو ةليل تاذ رحبلا مهيلع تشاو :لاق

 تنك نإ :بهلص نب دسأ لاق :لاق «حلاص نب نسحلا نع 1.

 .هنع هب تندح- ام تام دق هنأ الول :نسحلا لاق .يلوح ٌريطلا ع رصف «وعدأل

 ارئاط مالغلا ةبتع رصبأ :لاق «ميجحرلا دبع نب رهاقلا دبع نع - €

 قح ءاجف «لاعت ريط اي :لاق «رمقألا :هل لاقي يذلا اذه «طئاح ىلع

 .راطف «رط :هل لاق مث هيلإ رظنف «هدي ىلع عقو

 اعد :لاق - يربنعلا ةبوت دلو نم - رشبم نب هللا دبع نع 1.0

 ي نأ هبر اعد ايندلا راد يف لاصح ثالث هل بهي نأ هّبر مالغلا ةبتع

 ارق اذِإ ناکف .فلكت ريغ نم ماعطو «ریزغ عمدو «نيزح توصب هيلع

 بیصیف هلزام لإ يوأي ناکو «هرهد ةيراج هعومد تناكو ‹یکبأو یک

 ۰ .هيتاي نيا نم يردي ال «هوق

 تناك ةعبار نأ ينغلب :لاق «يوافطلا ىسيع نب هللا دبع نع 1٦

 .اهيلإ اهاقلأف «ةلصب هراقنم يف رئاط ءاجف «الصب تهتشاف «ءارذق خبطت

 ةنفجب اذإف ءابنع انقزرا مهللا :لاق «يماميلا بضعم نع -۷

 .ابنع ةءولمم

 نم «ءاعد حيرش نب ةوْيح ناک :لاق «رزفلا نب دلاخ نع -۸
 لَم وهو «موي تاذ هيلإ تسلحجف ءادح لاحلا َقْيض ناكو «نيئاکبلا
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 ةوعدلا ىباجم ةلاسر

 يق كيلطععّسوف هللا توعد ول هللا كمحر :تلقف وعدي هدحو

 نم ةاصح كحأف ءادحأ ري ملف الاش و انيمي تفتلاف :لاق .كتشيعم

 ام هفك يف ةَربت هللاو يه اذإف :لاق .ابهذ اهلعحا مهللا :لاقف «ضرألا

 الإ ايندلا يق ريح ام :لاقو «يلإ اهب ىمرف :لاق .اهنم نسحأ تيأر

 عنصأ ام :تلقف «هدابع حلصي اع ملعأ وه :لاقف «يلإ تفتلا مث «ةرحآلا

 .هدارأ نأ هللاو هّتبهف ءاهقفنتسا :لاق ؟هذهب

 دعم اموي ناملس نب زيزعلا دبع اعد :لاق ءرافصلا دقاو نع -۹

 فرصنا ام هللا وف :لاق .هئاوخإ نّمَأو زيزعلا دبع اعدف «هسلحم ىف ناك

 .هيلجر ىلع ايشام الإ هلهأ ىلإ دعقل

 :ليعامإ لاق .صرْبف «هیلع بیبح اعدف «اریٹک بيب ثبعی راح انل ناک

 .صّربأ هتیأر هللا اناف

 لاقي مهنم لحجر نع «یموق انئدح «بشوح نب ماوعلا نع -۱۹

 فوطي لعجف < ديلولا نب ب دلاح ركسع ىف رمخلا تّشف : لاق ؛ةصعص :هل

 نیب هله و رخ نم اق ةز یرتش ناف «هباحصأ هب ثعب انم لجر ناکو .مهیلع

 هللا هلعج :لاق «لحخ :لاق ؟اذه ام :لاقفا«هفکل هفک دلاح هلبقتساف «هیدی

 .لخلا نم نوكي ام دوجأك لح اذإف «ةوحتفف هباحصأ ىلإ قلطناف ءالح

 هابأ عدوأ نميلا لهأ نم الحر نأ ؛دمحم نب ردكنملا نع -۲
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 ةوعدلا ىناجم ةلاسر نيحلاملا رابخأ بانک

 نأ ىلإ اهقفنأف تجتحا نإ :هل لاقو ءداهجلا ديري جرحخو «ارانيد نينا

 ءدهجو ةتس ةنيدملا لهأ باصأو لحرلا جرحخو :لاق .هللا ءاش نِ يتآ

 لاقف «هلام بلطف «مدق نأ لجرلا ثبلي ملف ءاهمسقف يبأ اهحرحأف :لاق

 ل هللا لوسر ربقب اذولتم دجحسملا ف باثو :لاق .ادغ يلإ دع :يبأ هل

 :هل لوقي داوسلا ق صخش اذإف «حبصي داك تح «ةرم هربنعو «ةرم

 ادغو :لاق .اراتید نونامن اهیف ةَّرص اذإف «هدي دمف :لاق .دمح ای اهکنود

 .هيلإ اهعفدف «لجرلا هيلع

 ىلإ لحجر ءاح :لاق «ةعافر نب ريثك نب دمحم نب ريثك نع -۳

 كب :لاقف «هنطب سَجف «رججأ نب نسحلا نب ديعس نب نايح نب كلملا دبع
 هللا :لاقف «لحرلا لّرحتف .ةليَدلا وه :لاق ؟وه ام :لاق ءًأربي ال ءاد

 يب للي دمحم كيبنب كيلإ هحوتأ ينإ مهللا ءادحأ هب كرشأ ال ير هللا

 ةمححر «يب امم ينم ري نأ يبرو كبر ىلإ كب هجوتأ ينإ !دمحم اي «ةمحرلا

 سَحف «رججأ نبا ىلإ اعد مث .تارم ثالث «هاوس نم ةمحر نع اهب ينينغي

 .ةلع كب ام «تئرب :لاقف «هتطب

 :لاق «هيبأ نع طيلس ينب نم لحر نع ءاربلا نب ديعس نع ٤-
 نصحلا حتفتسن نأ انعمطو ءاوشطعف «مورلا دالب يف نصح لهأ انرصاح

 نم كشرع نود ام نأ دهشن :اعيمج اودان ةليل تاذ ناك املف «مهشطعب

 .اًبلاغ اهبحاص لتقتف فوجلا ف رهظت ريبك لّمدو جارح (۱)
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 ةوعدلا يباجم ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 ةباحس هللا ثعبف .انثغأف ءانلاح ىرت دق «كهجو الإ لطاب دوبعم

 . .انلحتراف ءاليلق الإ نصحلا تزواح امف «مهيلع ترطمأف

 :اوحاصف اموي ريمألا رم :لاق ءرفعح يبأ نب نسحلا نع ٠٠-

 ضعب ءاجف «يشمت نأ ٌردقت ال ةريبك زوجع تيقبو «سانلا جرف .قيرطلا
 .هدي عطقا مهللا :دمحم وبأ بيبح لاقف «ةبرض طوسب اهبرضف ءةذوالحلا

 .هدي تعطُقف «ةقرس يف ذحأ دق لجرلاب رم ىتح ءاثالث الإ ثبل امف

 ابيبح ىتأ الحر نأ ؛املسم تعم :لاق «قاحسإ يبأ نع ١-

 كل تراص نيأ نم :لاق .مهرد ةئامنالث كيلع يل نإ :لاقف «دمح ابأ

 املف .ادغ يلإ بهذا :بيبح لاق .مهرد ةئامالث كيلع يل :لاق ؟يلع

 نإو «هيلإ دف اقداص ناك نإ مهللا :لاقو «ىلصو ًاضوت «ليللا نم ناك
 دقو «لمح دق دغ نم لحرلاب ءيجفا :لاق .هدی يف هلباف ابذاک ناک

 نكي م «سمأ كثقج يذلا انأ :لاق ؟كل ام :لاقف .*ےلافلا هش برض

 ؟دوعت :هل لاقف «ينيطعتف سانلا نم يحتست تلق امنإو «ءيش كيلع يل

 ىلع لجرلا ماقف :لاق ءةيفاعلا هلسبلأف اقداص ناك نإ مهللا :لاق .ال :لاق

 .ءيش هب نكي مل نأک ضرألا

 مّدقتف ءاًجاح ةبالق وبأ جرح :لاق«ىبحي نب يدسلا نع -۷

 مهللا :لاقف «ديدش شطع هباصأف ‹«مايص مهو فيص موي يف هباحصأا

 .هقشب بهذيف ناسنإلاب ذحأي حير :ملافلا )١(
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 ةوعدلا يباجم ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 ترطمأف ةباحس هتلظأف .رطف ريغ نم يشطع بهذ نأ ىلع رداق كنإ

 .هنع شطعلا بهذو «هبوث تب یتح هيلع

 «ةنس لك جي راسي نب ملسم ناك :لاق «ةرق نب ةيواعم نع -۸

 مارعألا كلت نم اماع أطياف «كلذ اودومت هناوخإ نم لاحر هعم جو

 وبأ هللاو فيك :اولاقف ءاوجرحا :هباحصأل لاقف «جحلا مايأ تتاف تح

 وحرم نأ الإ مهيلع ىبأف جملا تقو بهذ دقو جرخت نأ انرمأت هلا دبع

 داك ىتح «ديدش راصعإ ليللا مهيلع نج نيح مهباصأف «ءايحتسا اولعفف

 لابج ىلإ نورظني مهو اوحبصأف ءاومان نأ ىلإ اضعب مهضعب ىري ال

 .ىلاعت هللا ةردق يف اذه نم نوبجعت امو :لاقف « ىلاعت هللا اودمحف «ةماهت

 نب ديزي نمز يف رطملا طَحق :لاق «ينابيشلا ةعرز يبأ نع -۹

 ديزي لاقف «رطم الو باحس مهبصي ملف نوقستسي اوحرخف «ةيواعم

 ىقلأو هيعارذ نع فشكو ماقف «ءانل قستساف مق :دوسألا نب كاحضلل

 ؛مهقلساف كيلإ يب نوعفشتسي ءالؤه نإ مهللا :لاقو «هیبکنم نع هسنرب

 مهللا :لاق مث «هنم اوقرغي نأ اوداك «رطم مهباصأ ىح اهب الإ عذي ملف

 .تام ىتح ةعمج الإ ثبل امف .هنم ينحرأف ينرهش اذه نإ

 نب ديعسو «تباث يبا نب بيبحب ءيح :لاق «شمعألا نع ٠-

 شع مهباصأف :لاق جاجحلا مهب داري بيبح نب قلطو «بيبح
 هللا دنع كارأ ينإ :بيبح هل لاقف « هللا عدا :بيبحل ديعس لاقف «فوحو
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 ءاورطمف ةباحس تعفرف «هبحاص نمو ديعس اعدف :لاق ن هوا

 .اوقستساو اوقسسو اوبرشف

 «تكسف ءاشطع توما ةعاسلا !بويأ اي :تلقف < تاست هراس

 :لاق ءاشطع تومأ ةعاسلا تلقف «تكسف ءاشطع تومأ ةعاسلا :تلقف

 :ادحأ هب ربخت الو برشا :یل لاقف ءءام اذإف «هنیعب صحفف

 رضنلاف قح لادبألا رمأ ناك نإ :لاق «لضفملا نب رشب نع - ١
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 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا متاخ دمحم انيبن ىلع هتاولصو
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 فارشألالزانم يف فارشإلا ةلاسر ارجل بق
ESED ESSE E2 rE, 

 د ا س ا د خ د د د هد ت تک

 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر

 :لاق «هدح نع هيبأ نع يثراحلا سبع يبأ نب ديحلا دبع نع ١“

 نم لحر- ديز نب ةبلع لاقف «ةقدصلا ىلع لَ هللا لوسر ضح

 لان نيملسملا نم لحجر اعأف «هب قدصتأ لام يل سيل هنإ مهللا :-راصنألا

 وير ىلإ سانلا ءاج دغلا نم ناك املف .ةقدص هيلع وهف ائيش يضع نم

 قدصتملا نيأ» :ل هللا لوسر لاقف .هيلع َرَدَق ام لحر لك ِءاجف ل هللا

 هللا لبق دق» :لاق !هّللا لوسر اي انأ :لاقف «ةبلع ماقف :لاق (؟ةحرابلا هضرعب

 .(كتقدص

 سيل هنإ مهللا :نيملسملا نم لحجر لاق :لاق «ملاص يأ نع -۲

 اتيش يضرع نم باصأ نيملسملا نم لحجر امأف ؛اهب قَدصتأ ةقدص يدنع

 . هل رفع دق نأ ؛ب يبلا ىلإ يحوأف .ةق ةقداص هيلع وهف

 يأ نب دمحم نب ديحا دبع هيفو ريبكلا يف يناربطلا هاور : ٠١١/۲ عمحما يف يمشيهلا لاق )0(

 ثيدح نم الوصوم ادنسم درو ٤</٠٠١: ةباصإلا يف ظفاحلا لاق . .فيعض وهو سبغ

 نب ةبلع ثيدح نمو ريج نب سبع يبأو فوع نب ورمع ثيدح نمو ةثراح نب عمجم

 .ةريره يبأ نع ةنييع نبا هاور «هيف مسي مل هنأ الإ ؛حيحص دهاش هلو «ةبيتقو دايز

 يقهيبلاو ٠٠٠/١ خيراتلا يف يراخبلاو ۳۷٠/٤ تاقبطلا يف دعس نبا هجرخأ ثيدحلاو

 .ينابلألا هححصو ۸٠٤/۲. نيثدحملا تافيحصت يف يركسعلاو ۲٦۲/١ بعشلا يف

 .مضمض وبأ وه :لاقو ٤/١ ءامسألا ضماوغ يف لاوكشب نبا هجرخأ «لسرم ثيدح (۲)
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 فارشألا لزانم يف فارشاإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 ةًأرما جوزت هڪ ركب وبا ناک :تلاق ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع ٣-

 نبا اهج وزتف ءاهقلط ركب وبا رجاه املف رکب ما :اھ لاقي «بالک ينب نم

 .ردب لهأ رافك اهب ىّنرو «ةديصقلا هذه لاق يذلا رعاشلا اذه ءاهمع

 ماتّسلاب نير يزيشل ثلا نسم ردب بيلق ق بيلقلاب اذامو
 ماركلا برشلاو تاتْيَقلا نم ردَب بيلق بيلقلاب اذامو

 .ربنملا اذه ىلع نرقم نب نامعنلا ىَّمَل ثيح هيلع هلل

 :هباحصأل لاق هيلع هللا ةحر باطخلا نب رمع نأ ؛يرهزلا نع ١-
 ءهظفح الو «هلقع الو «هنهذ انايحأ هرضحي ال لحرلا يف نولوقت ام

 لاقف :لاق !نينمؤملا ريمأ اي يردن ام :اولاق ؟هلقعو هنهذ ٌرَضحي انايحأو

 بلقلا كلذ ىشغ اذإف «رمقلا ءاحّطك «ءاَخَط بلقلل نإ :هلظ رمع
 .هظفح و هلقعو هنهذ هات هبلق نع ىلج اذإف «هظفح و هلقعو هتهذ بهذ

 .«بويأ ابأ اي ءوسلا كّبيصُي ال» :ي ىنلا لاقف .هسأر نم وأ ءايش ل هلل

 .ةملظو باحس :ءاخطلاو .رمقلا ىشغي امك هاشغي ائيش يأ (۱)

 .بويأ يبأ نع ٠٠۳ ةليللاو مويلا لمع يف ينسلا نبا دنع الوصوم ءاح «لسرم ثیدح (۲)
 يهذلا :لاقو «هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح :لاقو ٥۲٣۳/۳ مکاحلا هجرخأ امك

 ت
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 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر نيجلاصلا رابخأ باتك

 مله :هللا هر رمع نب هللا دبعل ناورم لاق :لاق «مصاع نع -۷

 عنصأ فيكف :رمع نبا لاقف .اهديس نباو «برعلا ديس كنإف كعيابت

 يل تناد برعلا نأ ينرسي ام هللاو :لاق .مهلتاقن :لاق ؟قرشملا لهأب

 :ناورم لاقف .دحاو لحر يببس يف لتق هنأو اماع نيعبس

 ابلغ نمل ىليل يبأ دعب كلملاف اهلحاّرَم يلعن ةنتف ىرأ ينإ

 قرس ثيح ميثحخ نب عيبرلا ركذو- شايع نب ركب يبأ نع - -۸

 هل لاقف «هّسَرف قرسف يلصي ناک :لاق «مصاع انثدح :لاقف -هسرف

 هللا يدي نیب تنک ناق !ساتلا لمع اذه !!هيلإ رظبت تنأو قرس :همالغ

 ر د رشا نکا

O N 

 .هلکأت هيف ٌرَررت دايز نبا

 نم نسحأ اهجو نسحأ الحر تيأر ام :لاق «باتع يبأ نع ٠-

 ةبشحأ تحرختساف «ةريحلا رهن انرفح :لاق «سارف يبأ نع ١١-

 عبث هب رم ام ءادوس

 ي
 يف لماكلا يف يدع نباو ۲۳٤/۲ هنع تكسو ةباصإلا يف ظفاحلا هدروأو .حیحص

 .رکنم ثیدح ۳/۲ للعلا يق ةعرز وبا لاق نكلو :تلق .۱۹۹/۷ ءافعضلا
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ONE 

 .ةعيبر نب ديبل -ةفوكلا

 لحد ةنس ةعيبر نب ديبل تام :لاق «ريمع نب كلملا دبع نع ٣-

 .يلع نب نسحلا حص يف ةفوكلا ةيواعم

 ةبعش نب ةريغملا ىلإ باطخلا نب رمع بتك :لاق «يعشلا نع - ٤
 ةيلهاحلا ىف اولاق ام ءارعشلا نم كلَ نم ذشدتسا نأ ؛امهنع هللا يضر
 :لاقف .يندشنأ :لاقف « يلجعلا بلغألا ىلإ لسرأف مالسإلاو

 ادوحوم اًّْيَه تلأس دقف اديصق مأ ديرت ارحَرأ

 كتدشنأ تقش نإ :لاقف .يندشنأ لاقف «ةعيبر نب ديبل ىلإ لسرأ مث :لاق
 مالسإلا يق تلق ام يندشنأ ءال :لاق ؟ةيلهاجلا رعش نم هنع يفعامم

 رعشلا ناكم هللا ينلدبأ :لاقف «ةرقبلا ةروس هيف بتكف مبدأ ىلإ قلطناف
 ل هنإ :رمع هيلإ بتكف ؛باطخلا نب رمع لإ كلذب بتكف :لاق .اذه

 ءاطع نم صقنأف ةعيبر نب ديبل الإ مالسإلا قح ءارعشلا نم دحأ فرعي
 :لاقف .بلغألا هيلإ بكر ف :لاق .ديبل ءاطع ىف اهلَعْحاو ةئامسم بلغألا

 يب ديبل ءاطع يف رقأو «ةئامسمخلا درف :لاق .كُتعطأ نأ نم يئاطع صقنت

 .ةئامسمخلا

 .دلحلا :يدألا (۱)
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 فا رشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 الابرس مالسإلا نم تسبل تح ۰ يلحأ ينتأي ملذإ هللا دلا

 تحصن اذإ :يّتبلا ةقلح يق لاق هنأ ؛متهألا نب ناقاخ نع | ١١-

 هغي هللا ىلإ برقتف كنم لبقي ملف لحرل

 ربل قرط ن یم :يرصبلا نمحرلا دبع وبأ دشنأ -۷

 at ابراه ةينملا رذَح ىتفلا ىقلت

 MM هلوح نم هل اهلئابح تَّبَصَ

 كفي هلوتل بارتلا تحت هنو هوبأ ىسمأ اءرما نإ

 رشد ام اذإ اهيف يذلا ىرتف ِ اهتيلمأ يتلا كّتفيحص ىطعت

 رثكأ كلذ يأف تاعيسلاو تيصحأ دق ةبوسحم اهئانسح

 هل خأ دقف يف يبارعألا هللا دبع وبأ دشنأ -۸

 اًعشحَتلا يلق ٌنَكسأ وأ كدقفل يتلوع َنلوطأ ثادحألا تناک نفل

 اَعَرفأ نأ انمآ اهنم تحبصأف اه ثداوحلا يسفن تنمأ دقل

 :ينيدملا ديعس وبأ دشنأ - ۹

 .هلهج هتک رتو هتششغ نإ رسب هنإف اهیف وه يتلا هلاح ىلع هکر تاو هحصن دواعت ال :دارملا (۱)
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 يلاس هدعب ينأ ملعأل نا عرج نم هالسأ ال تلق إو يا

 لادبأب هادا لدبت الا دحأ ىلع ياي ال نيديدجلا ك

 :نيتيبلا نيذه لثمتي ناك هنأ ؛ےاص نب نسح نع -۰

 رشحلا ىلإ ةايحلا موي هئدوزت يذلا ىوس ءيش رشحلا موي كلامف

 رذبلا نمز يت عييضتلا ىلع تمدن ادصاح ترصبأو ع رزت مل تن اذإ

 :هباتک رخآ ي ناکو «جنزلا

 مهيف راصنألا نم سانأ لحد :لاق «نيريس نب دمحم نع “۲
 نيب اوراص املف ءامهنع هللا يضر ةيواعم ىلع «ريشب نب نامعنلا

 نامعنلا لعج مث :لاق .مهسوؤر نع مهمئامع اورسح نيطامسلا ۰ * « ِء ¢ 2 ا )0( o ت
 ؟مؤل نم اهب ىرت له !نينمؤملا ريمأ اي :لوقيو  هتحارب ةتعلص برضي ٢ 8 ع 5 )۲( ر

 :لاق «يمذلا ينارصنلا اذه :لاق ؟كلذ امو :لاق

 راصنألا مئامع تحت ٌموللاو ىدّللاو ةحامسلاب شيرق تبهذ
 .-لطحألا ينعي- هناسل مكل :لاق

 .طامس لاجرلا نم فص لكو «ٍ فصلا يأ (۱)

 .هدي ةحارب يأ (۲)

 كلب هللا لوسر اووآ نيذلا راصنألا متشب ةيمأ ينب ىلإ برقتي نأ دارأ ينارصن رعاش وه (۳)
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 فارشألا لزانم ىف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ بانك

 يأ :مهضعب لاقف «مدآ دلو مصتحخا :لاق «ریبج نب دیعس نع -۲۳

 هل دجسأو «هديب هللا هقلحخ مدآ :مهضعب لاق ؟هللا ىلع ٌمرثكأ قلَح

 مكنيبو اننيب اولاقف .هللا اوصعي م نيذلا ةكئالملا :نورحخآ لاق :ةكئالما

 قلخلا مركأ نإ !ينب اي :لاقف .اولاق ام هل اورکذف «مدآ ىلا اوهتناف ءانوبأ

 يل ريف اسلاج تيوتسا تح َيمدق غلب امف «حورلا يف خفن نأ ادع ام

 هللا | يلع ىلا مرا أ كاذف .هللا لوسر دمحم «هيف ترظنف «شرعلا

 تش نع ءةصلا لأ نم ينزل هبر دبع نب نمحرلا دبع نع - ٤-

 مآ باصأ ام :لاق «بلظ دوعسم نب هللا دبع باحصأ نم ةنيدما لها نم

  «ةنحلا رجش نيب يشمب جرف . .يراوج نم جرحا نأ ؛يدوُ بلذلا

 «هسأرب تذحأ دق ةرجش اذإف ؛وفعلا وفعلا «يداني لعجف هكروع تدبف

 م .هنع يلف ينع توفع الإ دمحم قحب ىدانف «هب ترم دق اهنا نظف

 يف تفت ام : :لاق ؟فيكو :ليق .معن :لاق ؟ادمحم فرعتأ :هل ليق

 لوسر دمحم :بوتکم هیف اذإف شرعلا ىلإ يسأر تعفر «حورلا !بر اي

 .هنم كيلع مركأ الح لخت م كنأ تملعف هلا

 ٥- نایفس يبا نب دایزل لوم ينربحأ :لاق «دمحم نب ماشه نع ‹

 يه امنيبف -ةليج تناك و - هتأرماب اًجاح يلؤدلا دوسألا وبأ جرح :لاق

 يزال عير يآ نب هلل دبع ند رمع اه ضرع ذإ ؛تيبلاب فوطت

 رمع لاقف .هملكف دوسألا وبأ هاتأف ؛هّملعأف دوسألا ابأ تتأف ؛اهراعف
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 فارشألا لزانم يف فارشإلا هل ةلاسر نيحلاصلا رابخأ بانك

 هاتأف .دوسألا ابأ تربحأف ءاهمّلكف داع دجسملا ىلإ تداع املف .تلعف ام
 ۰ ۰ :لاقف «هموق عم دجسملا يف وهو

 عسبرأ قئالخ االول ىتفلا لك ىتسفلا تنأ

 املف «دئاعب سیل هنإ :هتأرمال دوسألا وبأ لاقف .اغيش لقي ملو رمع تكسف

 ی وهو هاتأف دوسألا ابا تربحأف ءاضيأ اهمَلك دجسلا إ٤ تجرح

 عفنيو رضي دق يلثمو مرك يننإو اّيقتو مالسإو ءايح
Bd5 “ا sعلطتو ميقتسأ لاح لك ىلع يننإ كنيبو ينيب ام ناتشف المو شا . ةا  

 ءيشب ادبأ مويلا اذه دعب اذه ُضرعأ ال !مع اي هلاو ال :رمع هل لاقف

 لعفف ههرکت

 ىلإ اعدف مورلا نم لحر انيلإ جرحخف «ةينيطنطسقلا ةوزغ يف «كلملا

 هذحأف «هسرف نع انم دحاو لك طقسف ءاّنلتتقاف هيلإ تحرخف «ةزرابملا
 نأ دارأف ءالیمج امیسج الحر ناکو :لاق «هلءاسف ةملسم هب تيتأف اريسأ

 هللا حلصأ :تلقف .ناًرحب ذئموي وهو كلملا دبع نب ماشه ىلإ هب ثعبي
 .كلذب سانلا قحأل كنإ :لاق .هيلإ هب ةدافولا ينيلوت نأ تیأر نإ ءريمألا

 .عضوم لإ انيهتنا یقح انمّلکُب ال لعجف هانلعاسو هانملکف «يعم ثعْبف
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 فارشألا لزانم ىف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ ب تاتک

 ‹شيرجا اذه :انلق .ناسللا حيصف اذإف :لاق ؟عضوملا اذه لاقي ام :لاقف

۴ 
 ا

 ليلقلا ريخلاب نيحرفالو تبان ءارض نإ َنيعزج الف

 املف .ائيش انيلع دري ملف ؟تن ذأ نم :انلقو «هانملكف « تکس م :لاق

 ص رس رس

 .كنود انلق ؟اََتَعيَب يف يلصألف ينوعد :لاق ءاَمّرلا ىلإ انيهتنا

 يأ :لاق «ناّرَح ىلإ انيهتنا املف « انملکُپ ال كلذ لکو «ىلصف :لاق“

 دعب تينب ةنيدم لوأ اهنإ امأ :لاق .نارح ةنيدم هذه :انلق ؟هذه ةنيدم

 املف .انملكي نأ بأف ؟كلاح ام انملك : :انلقف «هيلع انأبقأف تكس م .لباب

 هنأک جرح مث الطاف امام يف محتسا یقح ينوعد :لاق «نارح انلحخد

 ناک فيك هتربحأو ماشه ىلإ هتلحدأف :لاق .اًمظعو اضايب ةضف طرب

 نم لحر انأ :لاق ؟تنأ نم :ماشه هل لاقف .هنع انلاسي لعج امو هرم

 لامَح كل اييرع الحر كارأ !كحيو :لاقف .ةفاذح ينب دحأ مث دايإ

 .ادالوأ مورلاب يل نإ :لاق .كءاطع نسحتو كم نقحن ملسأف ةحاصفو

 ماشه هب لبقأف «ينيد نع عحرأل تنك امو :لاق .كدلو كفنو :لاق

 .هقنع تبرضف هقْنع برضاف كنود :لاقف .يبأف ربدأو

 ةنيدملا يضاق نارمع نب دمحم تدشن :لاق «ىعمصألا نع -۷

 .عارذ ردق رجح وه (۱)
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 فارشألا لزانم يف فارشإ¥ا ةداسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 .نييشرقلا نم تيأر نم لقعأ نم ناكو

 يسفن ىلع ناخلا يف تكرت يلزم نع لئاسلا اهيأ اي
 يني الو نهَرلا لَبقيال زباخ نم زبخلا يلع ودغي
 يسرض ينعَجوأ دقل قح يترسك نمو يسيك نم لكآ
 °)ثاًدْخألا هذه يوري اغنإ !هللا كحلصأ :تلقف .اهبتكا :يل لاقف
 .ةحالملا مهبجعي فارشألا !كحيو :لاقف

 مهفي ال :لاقی ناک :لاق «هيبأ نع هللا دبع نب بعصم نع -۸

 .لاحرلا ءالقع الإ ّحّلمْل

 ههتوم دعب دادقملا ىلع ينئي نامثع لعح :لاق «مكحلا نع -۹

 :ريبزلا لاقف

 يداز يندوز ام يقايح يو ينبدنت توملا دعب كنيفلأ ال

 لاسي نادمح نم رمحأ الحر تيأر :لاق «ةرم نب ورمع نع ۳
 :لاق ؟كمأ نم ؟كّمأ نم :لاق «هيلع رثكأ املف «بيسلا نب ديعس
 تاه كعجاح تاه :ديعس لاقف «هسأر ًاَطأطو لحرلا ايحتساف
 .كتحاح

 .نسلا يتفلا وهو ثَدَح عمج (۱)

 .ةحيلملا,ةملكلا :ةحلماو رابحألا نم حلا )١(
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 فارشألا لزانم يف فارشالا لاسر نيحلاصلا رابخأ باتک

 دبعب هللا دارأ اذإ» هللا لوسر لاق :لاق لف هللا دبع نع ۱

 .'(هدشُر ُهَمَهْلأو ‹نیدلا يف ههقف اريخ

 نم اام» :لغ هللا لوسر لاق :لاق هإط يردخلا ديعس يبأ نع -۲

 ءاسنلل ليوو «ءاسنلا نم لاجرلل ليو :نايداني نايدانُمو الإ ءاسم الو حابص
 .(لاجرلا نم

 ال» : هللا لوسر نيمي تناك :لاق هظ ةريره يأ نع -۴۳

 ٣ ا رفغتسأو

 لاقي راصنألا نم ةأرمل ىلوم نيسحلا لاق «يكلا نب مشاه نع ٤-

 .ةديرحج نب ورمع نب ديزي تنب ةبطق :اهل

 .نوقثوم هلاجرو ريبكلا يف يناربطلاو ١٠۷/١ رازبلا هاور ۱۲١/١: عمحملا يف يمثيملا لاق )١(

 :تلق .هب سأب ال دانسإب ريبكلا ف يناربطلاو رازبلا هاور ٠/١ ٠: بيغرتلا ف يرذنلا لاق

 هحرخأ امک . ۹ ةيواعم ةياور نم هتدحوو دوعسم نبا نع يناربطلا يف هدحأ م

 .نيدلا يف ههقفي اريخ هب هللا دري نم :ظفلب ةيواعم نع ٦۱۸/۲ ملسمو ۳۹/۱ يراجبلا

 يق ۱۸١/٤: حابصملا يف يريصوبلا لاق ٠١٠١/۲ ةحام نبا هجرحأ «فيعض هدانسإ (۲)

 مو دانسإلا حيحص ثيدح :لاقو ٠١۷/۲ مكاحلاو .فيعض وهو ةجراح هدانسإ

 يف ديم نب دبع هجرحأ امك .هاو وهو ةجراحخ هيف :هلوقب يبهذلا هبقعت نكلو «هاحرخي
 ملعن ال :لاقو ٤٦۹/۲( رصتخملا) رازبلاو ٥۳/۳ لماكلا ف يدع نباو ٠۹۸/١ دنسلملا

 .ادج فيعض وه لب :هلوقب رجح نبا ظفاحلا هبقعت نكلو .لاص وهو «ةحراح الإ هاور

 وهو «يناسارخلا بعصم نب ةجراخ هيفو رازبلا هاور ۳۳١/٠١: عمحجملا يف يمثيهلا لاق

 .تاقث هلاجر ةيقبو «ثيدحلا ميقتسم :ئحي نب ىج لاقو «ادح ضيعض

 .٠/1۷۷ةحجام نباو ۲۲۹/۳ دواد وبأو «ةصق هل در وأو ۲ دمحأ هجرحخأ «حيحص ٹیدح (۴)
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 ب ي ا فارشألا لزانم يف فارشإلا ةاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 «دوعسم نباو «يلعو «رمع :ةعبرأ ةاضقلا :لاق «رماع نع ٥-

 «صاعلا نب ورمعو «ةيواعم :ةعبرأ ةاهدلاو .يرعشألا ىسوم وبأو

 .دايزو «ةبعش نب ةريغملاو

 :لاق .ةفوكلا نع ةريغملا ةيواعم لزع :لاق «نيصح يأ نع ١-

 ىلع لحدف «هيلع ردقي ملف «ةيواعم ىلع لوحدلا بلطف ماشلا ةريغملا مدقف

 جرخف «هيلإ يهتتن املع انل لعج نينمؤملا ريمأ نأ ول :لاقف «ةيواعم نب ديزي
 :لاقف « يلع لحد ةريغملا نإ !نينمؤملا ريمأ اي :لاقف «هيبأ ىلع لحدف ديزي

 «هب قاف .ةريغملاب يلع :لاقف .اعرفمو املع انل لعج نينمؤملا ريمأ نأ ول

 ؟قارعلاب يل فيك !كحيوالاقف .هربخأف ؟ديزيل تلق فيك :لاقف .هل نذأف

 .هل بكف هدهعب هاثأف :لاق !نينمؤملا ريمأ اي اهب كل انأ :لاق

 ةبعش نب. ةريغملا عم“ نم دفوا ضعب ينربخأ :لاق «يعشلا نع -۷
 ةعيب يعي- دمحم ةمأ ىلع يغ ليوط '"زّرغ ين يلجر تعضو دقلإ :لوقي
 .- ديزي

 رف لع افقاو ادایز تیار :لاق ءريمع نب كلملا دبع نع “۳۸

 :لوقي وهو «ةبعش نب ةريغملا

 .هب ثاغتسملا :ليقور اجلا ك
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 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 قالعم اذ دلا اميصحو اًمزعو امزح راجحألا تحت نإ

 قار ةثفن ميلّسلا هنم عفني ال ةر ءراحولا يف ةَ :

 مايخ ىلع تأرق :لاق «لحر نع نمحرلا دبع نب ليهس نع -۹

 :نوراه تام دقو «سوط نم هفرصنم دعب -نينمؤملا ريمأد نوراه ٠

 روحهم مظعألا لزنللاو ةروسمعم ركنسعلا لزانم

 ًروملا هثادحأ ىلع ىفسي ٠ ىلا راد هللا ةفيلح

 ريسعلا هبدنت تفرصناف هنب يهاب اريتعلا تلقا“

 بتک :لاق «شيرق نم خيش نع دايز نب روهج نب نسحلا نع ك

 همايق هل رشتي يعخنلا دوسألا نب مئيملا ىلإ ةجراح نب ءامأ نب كلام

 امأ «هنم هصلَح «يرازفلا ردب نب ةفيذح لآ نم لحر رمأب جاجحلا دنع

 ناك «ركشلا نم تققحتسا ام رع غولب نع نسلألا تلك ال كنإف ؛دعب

 فرعت ل امكو «ريمضلا قدص كّصالحإ كتافاكم يف يدنع ليحلا مظعأ

 سيلف كايلع ءانثلا ةيآ تلهج كلذك «ةياغ تبرح ذإ العلا ف كتدايزل

 ذإ فصاولا فصو امك تنأف «كتبم نم اومهأ ام الإ سانلا نم كل
 ل

 يرد هتياغب تسيل امک انیقی هحدم ةياغ ماهفألا فرعت امف

 ميلس جوزت :لاق «شيرق نم خيش نع «روهح نب نسحلا نع ٠ ٤۱-

 اخيش ميلس ناكو «ةزرب :اه لاقي شيرق نم ةأرما يميجملا بيعش نبا
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 :لاقف «كلذ يف هتأرما ُةثبتاعف ءُهَلصَو الإ دحأ هيتأي ال ناک و ادّيس  ایرس

 ارحأتم دحج م امل يناتأ يذلا محرلا يذو ىبرقلا يذب فيكف

 اًربغأ ثعشأ ٌررب اي ينعاج دقو هشيرأو همظع هنم َربحأل
 اًرذعت نم هب روذنعم مظعلا ىلع قراع سانلاب ضع نامز لاقف

 :لاق «شيرق نم خيش نع دايز نب روهج نب نيسحلا نع “۲
 ةباحصلل سلح دقو «كلملا دبع نب ناميلس ىلع جاجعلا نب ب ةبؤر لحد

 :لاقف «زئاوجلا ًاًيهو

 سش دبعو ناورم نبا نيب سهو رمق نيب تجرح

 سفن نم تجرح سفن ريخ اي

 تبذك :-ناميلس بنح ىلإ سلاج وهو- زيزعلا دبع نب رمع هل لاقف
 ل هللا لوسر كاذ

 منيه لإ دبع يأ نب ب راتخملا ثعب :لاق « مثيلا نب نايرعلا نع - ۳

 يأل نأ «بابلا ىلإ ىهتتا املف «هعم ثيكرو هيلإ بكرف ءدوسألا نبا
 يذلا ام بأ اي :تلق :لاق اکر :لاق «ج رخ نأ ثبلي ملف «هیلغ لحدف

 ءاشي ام :لاق ذإ ةبعكلاب فوطن وهو انأ انيب !يتب يأ ؟راتحملا هنع كلأس

 ب .لعف الإ تيبلا اذه لهأ بحب سانلا لكاتي كلغمو يلم فيرط لحر

 .فرشو ةءورمو ءاخس اذ يآ (۱)
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 فارشألا لزانم يف فارشإلا اسر

 فوطن نحنو «هانركاذُت اثيدح ركذتأ :لاق «هيلع تلحد املف :لاق

 فرصناف :لاق .ال :تلق ؟دحأل هّلركذ له :لاق .معن :تلق ؟ةبعكلاب

 .هرکذو كايإو ادشار

 :الثمتم هب طيحأ امل راتخملا لاق :لاق «ةبعش نع ٤

 قبط هلام رمأب رومألا نع ترسح ذإ ناسح وبآ ينآر ول

 قفشلاو توملا لوهو ةايحلا بح ٠ امهنيب تنأ بهرو بغُر لاقل
 م ۾

 قرولا كلهت نميف كل ةوسأ وأ ةمّركمو دحج ىلع ةفيشمامإ

 تبهذ :هب طيح ام راتخملا لاق :لاق «شايع نب رکب يبا نع غ

 .ةرحآلاو ايندلا

 هتعمس وأ :لاق «مزاح نب ديزي نع هيبآ نع ريرج نب بهو نع - ٤٦

 رمع فقو ‹«بلهملا نب ديزي نب دلخم تام امل :لاق «ةنييع يبأ نب دمحم نم

 :لاقف هربق ىلع زیزعلا دبع نب

 اَربغ ةدوسم موقلا هوجو ىحضتو رخ ٌءرلا كله ورمع لثم يلع

 ةر هاتر ديزي نب لخت تام امل :لاق «شادح نب دلا نع - ۷ ٠

E 

 بايشلاب بحجحُت موي كريرس ب نم ب الا تا طعو
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 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر

 ىثحي موي كب اندهع رخآو

 ىّرح لضفلا مأ كيلع تكرت

 اهنم ليولاب اهلاو يدان

 ام اذإ ىحرت ةبوأ كل امأ

 يرخذو تضمف يتبيرُح تنکو

 شارح ابأ تيقب ام كعب

 .شارح ابا نکی دلخم ناک و :لاق

 بارتسلا لهس قئادب كيلع

 بارح ةلطعُم يف دبل

 باحللاب دلخح كيعاد امو

 بايإلا ةبقاع بايغلا احر

 بارشلا درب ىنتصعَل دقو

 دیزیل لاق هد نایفس يأ نب ةيواعم نأ ؛جشألا نب ريكب نع -۸

 :لاق .ينربختل :لاق .كب هللا تمي :لاق ؟تيلو نإ العاف كارت فيك :هنبا

 !هللا ناحبس :لاق .باطخلا نب رمع لمع مهيف الماع !هّبَأ ای هللاو تنک

 a rie !ینب ای هللاو !!هللا ناحبس

 LL ةئامسمخو رال ےک

 نیشفت ال :لوقي ناک ل يبلا دواد نأ ؛نارمع يأ نب ب دلاخ نع -۰

 .ةبارق اذ تنك نإو ناطلس اذ رتمأَت الو اليل كلهأ نقط الو ءار ةأرما ىلإ

 رشلا لزتعا :هنبال لاق نامقل نأ ؛لاله يبأ نب ديغس نع ١-

 .قلح رشلل رشلا نإف ءرشلا كلزتعي -
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 فارشإلا ةلاس

 :لاقف «يروثلا نايفس ركذ هنأ ؛دهازلا ليعام“إ يبأ تباث نع -۲

 !ءاهقفلا عيرق اي !ءاملعلا ديس اي !ءاهقفلا نيز اي هللا دبع ابأ هللا كمحر

 .!ءامكحلا دن اي !ءافعضلا سيلحب اي

 هدقفل نويعلا يكبت هلثم ىلع
 :ىميقفلا دايز وبأ لاق -۳

 ۶ث و

 ةينب كولملا باوبأب ذولي

 هنيد ناص يذلل ءادف متلعح .

 اهر الإ ناک بذ ريغ ىلع

 ةنيزح يكبت نايفس ىلع ينيعف
 ر و ا

 هسأر دنع یری ال افرط بلقی

 هدقفل نويعلا ىكبت هلثم ىلع

 عساو قلخلاو ماحرألا لصاو ىلع

 عماطلا هتنجه راق لک ىلع

 عضاوت هيف ئزلاو ةحرهت
 عداحملا صيصألا اهيف ةوسدلق

 عحاضلا ةلوح تح ةيرفو
 غعراصلا هتک ر د قح سانلا نع

 عباصألا هلت م هوبلط نإو
 عساش رادلا حزان دیرط اَهاَجَش

 عحاوفلا هّتعجوأ اًبيرق اًميم

 عساو قلخلاو ماحرألا لصاو ىلع

 هيلع هللا ةر ركب وبأ ناك :لاق «مزاح يبأ نب سيق نع ٤-

 جفرعلا مارض امهنأک هتیحلو هسأر جرخي
(01) 

 ى اًبطر هلكأت منغلاو لبإلاو ءءارفص ةرمن هلو سبي اذإ ٌضيبَي ناسنإلا ةدعق لثم :جفرَعلا (۱)
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 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر . نيحلاصلا رابخأ باتك

 نأ هرس نم :لاقف نو الع ركب وبا یأر :لاق «يعشلا نع ٥-

 ةلاد هلضفأو «ةبارق هبّرقأو ل هللا لوسر نم ةلزام سانلا مظعأ ىلإ رظني

 ا :لاقف کی یا لزق الع غلب اله لإ طیف هی نع لانش مطار

 ل هللا لوسر بحاصل هنإو «ةمألا محرأل هنإو ءةاَوأل هنإ كاذ لاق نإ هنإ

 .هدي تاذ يف الا هيبن نع ءانغ سانلا مظعأل هنإو «راغلا يف

 ةشئاع ىلع تباث نب ناسح لحد :لاق ‹قورسم نع ٥-

 .اهدشناف

 ِلفاوّعلا موحل نم ىلرغ حبصأو ةبيرب نر ام نارَر ناصح

 .كاذك تسل تنأ كنكل :هل تلاقف

 اهنأ ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نع همأ نع ةكرب نب دمحم نع -۷

 تس كلذ دعب تلص مث عيباسأ ةالث نيب ترقف تيبلاب تفاط

 ار دتبہاف :لاق «فاوطلا يق تباث نب ناسح اهل ّركذو :لاق .تاعک ر

 ع و وڳ

 ينإ :تلاقو اهيلع لاق نمم نوكي نأ هثأربو «هم :ةشئاع تلاقف هس

 .هلوقب ةنجلا هللا هلحدي نأ وحجرأل

 يڪ
 رجش جفرعلاو «ةجفرع مارض هتيم نأك :لاقيف هترمحب غلابيو ةرمحلا ديدش هبهو اًسبايو

 ٠ .فيصلا تابن نم وهو رانلاب لاعتشالا عيزس ريغص فورعم
 .هيلع طرفأق هتبحع. قثو :هيلع لدأو .كميمح ىلع هب لد ام :ةلادلا (۱)
 .لضاف ريغ نم تارَم ثالث ةعبسلا طاوشألا تيبلاب تفاط يأ (۲)
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 ءازجلا كاذ يف هللا داو هنع تبحجأف ادم توجه

 ءاقو مكنم دمحم ضرعل يضرعو هدلاوو يبأ نإف

 .تيبلاب :فوطت ىهو نيتيبلا نيذه ةشئاع تدشنأف

 .رعشلا دشنيف «نآرقلا ةيبرع نع لس

 ديرأ ةيلهاجلا يف ةكم تمدق :لاق “'”فيفع نب ىح نبا نع -۹

 ىلإ رظنأ انأو هدنع انأف «سابعلا ىلع تلزتف يلهأل رطعو زب ءارش

 ءاجف « ىلصف ةبعكلا ىلإ ةَحوتف ءامسلا ىلإ رظنف باش ءاج ذإ ؛ةبعكلا

 ام !سابع اي :لاقف .امهفلخ تماقف ةأرما تءاح مث « هني نع ماقف مالغ

 دبع نب دمحم اذه :لاق .ميظع رمأل اذ نإ ؟مكدالب يق ثدح يذلا اذه

 هذهو «بلاط يأ نب يلع مالغلا اذهو «يحأ نبا بلطملا دبع نب هللا

 هبر نأ انثدح اذه يح نب نإ لاق ءاولصف :لاق دايو تشب اير

 الو ريغ عالوه

 دنسم يف جرخم وه امك هدح نع هيبأ نع فيفع نب ىج نبا نع باوصلاو لصألاب اذك )١(
 ٠١١/١۸. ریبکلا یف ر يناربطلاو ۱١۸/۳ ىلعي يآ

 .ةصاحخ بايثلا نم برض :ليقو بايثلا :ّرَبلا (۲)
 دیناسأب يناربطلاو هوحنب ىلعي وبأو ٠.۹/۱ ٠ دمحأ هاور :۱۰۳/۹ عما يف يمثيملا لاق (۳)

 هس
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 فارشألا لزانم ىف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 رم نيح فسويل زيزعلا ةًأرما تضّرعت :لاق «هيبأ نع هبنم نع ٠-

 لعحو اديبع هتيصعع. كولملا لعج يذلا هلل دمحلا :تلاقف «قيرطلا يق اهب

 ال لبق نم اھبحاص ناک و ءارکب اھدحوف اھحٴوزتف ءاک ولم هتعاطب دیبعلا

 ةارما ةرشع عست نهيديأ ٌنعطق يتاللا ةوسنلا نم تامو :لاق .ءاسنلا يتأي

 .ردقلا ةليل ليا فسوي ايؤر تناكو :لاق . دمك

 نع حيجن يأ نب هللا دبع تلأس :لاق « قاحسإ نب دمحم نع ٦١-

 هللا قلخ موي هتئيهك راص تح رادَتْسإ دق نامزلا نإ» :لب هللا لوسر لوق

 اغنإف ارهش ةنس لك يف نولحدي شيرق تناك :لاقف ؟«ضرألاو تاومسلا

 يف هلوسر هللا قفوف «ةرم ةنس ةرشع يتنث لك يف ةجحلا اذ نوقفاوُي اوناك

 دق نامزلا نإ» :لب هللا لوسر لاقف ءاهيف جحف ةجحلا اذ جح يتلا هتجح

 نبال تلقف ."«ضرألاو تاومسلا هللا قلخ موی هتئیهک راص تح رادتسا

 ناک ام ىلع :لاقف ؟دیسُا نب باتعو رکب يبأ ةجحب فيكف :حيحن يأ

 يذ يف نوجحجب اوناك :لاق «حيجن يبأ نبا رسف مث .هيلع نوجحي سانلا

 .ارهش رشع ينثا اوغلبي ىح رفص مث «مرحما يف لبتقملا ماعلا مت «ةجحلا

 ركذو -فسوي نب جاجحلا ينعي- هتعم” :لاق «مصاع نع -۲

 ک

 .ادح نيسح ثيدح اذهرةربلا دبع نبا لاق :تاقث دحأ لاحرو
 و ه £

 .انزحو امه يأ (۱)

 .ةركب يبأ نع ٠۳٠٠/۳ ملسمو ۱۱۹۸/۳ يراخبلا هحرحخأ «حيحص ثيدح (۲)
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 فارشألا لزانم يق فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 :لاق [٠٠:سسد] 4 مز أاوُعيطأَو اوُعَمَساَو مَعَ ام لآ اوقاف 3 :ةيآلا هذه
 ترمأ ول هللاو «ةيونفم اهيف سيل هتفيلحو هللا نيمأل «كلملا دبعل هذه

 ول هللاو «هلامو همد يل لحل «هريغ نم ايخأف دجسملا باب نم حرخي الحر

 هنأ معز «لیذه دبع نم !هابجع اي .الالح يل ناکل رض ةعيبر تذحأ

 ول هللاو «بارعألا زجر نم حر الإ وه ام هلاوف هللا دنع نم انآراق أرقي

 -يلاوملا ينعي- «رُمُحلا هذه نم !ابجع اي هقنع تبرضل ليذه دبع تكر دأ

 .ريخ نوكي ىتح عقي ال :لوقيو ءهب يمريف رجحلا ذحأي مهدحأ نإ

 .هن هتعم" :لاقف «شمعألل ثيدحلا اذه تركذف :ركب وبأ لاق

 ٠ نإ :تلقف «ةكم ريبح نب ديعس تيتا :لاق «نيصح يبا نع -۳

 كيلع هنمآ الو مدي ملو -هللا دبع نب دلاح ينعي- مداق لحرلا اذه

 :لاق .هللا نم ُتْيَيحتسا ىقح تررف دقل هللاو :لاقف .جرحاو «ينعطأف

 .كمأ َكْنَمَس امك كارأل ينإ هللاو تلق

 نب ديعس انيتأ :لاق «هللا دبع وبأ ديزي ينربحخأو «ركب وبأ لاق ٤-

 يئ هل ةّيْبو سفنلا بيط وه اذإو «نايفس يبأ راد يف هب ءيج نيح ريبج

 غلب املف «رسجلا باب ىلإ هانعيشف :لاق .تكبف ديقلا ىلإ ترظنف «هرجح
 .كسفن قرغُت نأ فاخن انإو ءالقك انطعأ :سرحلا هل لاق ءرسحيا باب

 .هنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع كيري (۱)
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 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 ضعب لاق :نامیلس لاق :رکب وبا لاق .هب لفك نميف تنکف :دیزی لاق

 ينوتئا :ريبج نب ديعس لتق نيح جاجحلا لاق :-مرق نبا وه- انباحصأ

 ةعاس بكر و .نيبكنملا صاصق اويرضا -ضيرع ينعي- بيغر فيسب

 .طئاح مذحج هيلع حرطف شيرق نم لحر هب رمف :لاق .هقنع برض

 يف يئالملا سيق نب ورمعو انآ تمصتحا :لاق ‹«حلحألا نع - 0

 نمؤم جاجحلا :سيق نب ورمع لاقو .رفاك جاجحلا نإ :تلقف «جاجحلا

 نإو ءرفاك جاجحلا نإ :تلق ينإ !ورمع ابأ اي :هل انلقف يعشلا انيتأف .لاض

 كبايث ترّمَش !ورمع اي :يعشلا هل لاقف .لاض نمؤم جاجحلا :لاق اذه

 ناعإ نمؤم يف عمتجي فيك ؟لاض نمؤم جاجحلا :تلقو «كرازإ تْلَلحو
 .ميظعلا هللاب رفاك «توغاطلاو تح لاب نمؤم جاجحلا ؟لالضو

 وهو قوسلا ين اريبكت جاجحلا عم لاق «مكحلا نب ةناوع نع - ٦

 لهأو قارعلا لهأ اي :لاقف «ربنملا دعص فرصنا املف «رهظلا ةالص يف

 يذلا ريبكتلاب سيل اريبكت تعم دق !قالحألا ءىواسمو قافنلاو قاقشلا

 اهنإ ؛بيغرتلا هب داري يذلا ريبكتلا هنكلو «بيهرتلا هب هللا داري

 ءامإلا دالوأو ءاصعلا ديبعو «ةعيكللا يب يأ «فصق اهتحت ةجاَجَع

 ..ةميئللا ةمألا :ةعيكللا (۲)
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 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 «همد َنَقَحو «هسأر لمح نسحيو «هعلظ ىلع مكنم لحرلا اقري الأ

 مکب عقوأ یتح مکبو يب كفنت رومألا ىرأ ام هللاو «همدق عضوم رصبيو

 .اهدعب ا ابيدأتو اهلبق ال الات نوكت ةعقو

 ام :دوراجلا نب رذنملا نب مکحلل جاحما لاق :لاق «ةناوع نع ۷

 :لاق «"بْصعلا :لاق ؟ميبرلا يفف :لاق :زخلا رهاظ :لاق ؟ءاتشلا يت نيبلت

 4 :لاق .ال :لاق ؟نّبلا بارشتف :لاق .روباش«بایت :لاق ؟فيصلا يفف

 :لاق .ال :لاق ءالطلا برشتف :لاق ةرفحب ةرحخبم ةرفذَم هنأل :لاق

 © قدا ذیبن :لاق ؟برشت امف :لاق .ةعطقم ةحفنم ةسأْم هنأل :لاق ؟

 :رعاشلا كل لوقي يذلا تنأ :لاق .ءاتشلا يف لسعلا ذيبنو «فيصلا ف

 دودمم كيلع دحجا قدارس دوراجلا نب رذنملا نب مكح اي

 دومحم داوجلاو داوجلا تنأ (

 مکا لاق .نجسلا كقدارس نلعجأل هللاو اما :لاق .معن :لاق

 .قيطت امن رثكأ اهيلع لمحت الو قيطت ام ردقب لعفاو كسفن ىلع عبرا :هانعمو لثم وه (۱)

 .نميلا دورب نم برض (۲)
 حير ريغت :رفحباو .مفلا حير ريغت وهو رخبلل ةنظم :ةرخبم .حيرلا ثبحو نانصلا :رفذلا )(

 .دسحللا

 ديري ءالطلا رمخلا يمسي برعلا ضعبو «هاثلث بهذ ىح بنعلا ريصع نم خبط ام وه )٤(
 .اهمسا نيسحت كلذب
 .فورعم وهو رمتلا نم عون :لقدلا )٠(
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 فارشألا لزانم يف فارشإإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 ٌروبص نامزلا بير ىلع ينإف _دجام سبح يف نجسلا يق نكأ ام ىتم
 ٌرورغ نامألا ناك ذإ كاعد بح م َردغلاو تكلا تفح تنك ولف

 يم يلع وطسي امو فاخت  ىتلاب فرحا ام ارهد تنك دقل

 نهب فرشتا ال ينإ :لاق ؟تحجورت نم يابت ال كل ام :جاجحلا هل لاقف

 .يب ٌنفرشتي نهو

 «يبابضلا نشوجلا يذ نب رش ناك :لاق «قاحسإ يبأ نع -۸

 كنإ مهلا :لوقي م «يلضي مث «حبصي ىتح دعقي مث «رجفلا انعم يلصُي
 :تلق :لاق .يل رفغاف فيرش ينأ ملعت كنإو «فرشلا بحت فيرش

 ىلع تنعأف 4 هلا لوسر نبا ىلإ تجرح دقو كل هللا رفغي فيك

 ملف رمأب انوُرَمَأ ءالؤه انءارمأ نإ ؟عنصن فيكف !كحيو :لاق !؟هلتق

 .تآاقسلا رُمحلا هذه نم ارش انك مهانفلاخ ولو «مهفلاخن

 ةًراشُمو مكايإ» :4ي هللا لوسر لاق :لاق هل سابع نبا نع -۹

 ۰ .«ةروعلا ٌرهظأو ءةرْغلا نفدت اهنإف سانلا

 تاقث هلاحر ۲۲۱/۷-۷١/۸: عمحا يف يمثيملا لاق ۲٠۷/۲ ريغصلا يق يناربطلا هجرحأ )١(

 يف يقهيبلا كلذك هجرحأ :تلق «هفرعأ م يده نب نسحلا نب دمحم يناربطلا خيش الإ

 هلو يدزألا ةملس نب ديلولا هب درفت :هدعب لاقو «ةريره يبأ نع ۲۹٦/٦-۳١۳ بعشلا

 ضيفلا ريغصلا عماجلا يف هفعضل يطويسلا زمر امك ءاهيلع عباتي مل دارفأ اذه لاثمأ نم

 هجرحأ يلع قيرط نم يور امك ۷/۲ باهشلا يف يعاضقلا هجرخأو ۳

 ةلعافم يهو ةمصاحللا :ةًراشمو ١٦۸/۳. يوادملا رظنا رخآ دانسإب هيلامأ يف يسوطلا
 هب
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 فارشألا لزانم ىف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا راثخأ باتك

 اميف ريخبانل نكي م نإ :لاق «يميتلا ديزي نب ميهاربإ نع ٠-

 ا .بحن امف ريح انل نکی م «هَرکن

 .ءاعدلا هب ج رختسيف ءالبلا لزاي :لاق «هبنم نب بهو نع -۷۱

 :يدزألا زحاحل مكحلا نب دمحم دشنأ -۲

 افاشك تناك نإو برحلا ٌحقلأ دق ؤرما فا

 افالح الإ جتن م تجتناماذإف

 اققاعذ الإ اهترد يرتمت نإام مث

 افاقولا نوسنيو مهدلاب مهدلا یشعی نیح

 افادر نْيعيرص نرقلا عم نرقلا ىرتف

 افايع اههايالبو ايانلملا نافاعي ال

 افايضلا مذ اذإ فيضلا يندمج دقلو

 افالُس رمخلا نم يامادن يورأ دقلو

 افاضتسم اً يمك ملجم ا اذ كرتت ةوهت

 ا يت
 نسحلا انهه ةّرعلا :ةرُلا .هلثم كب لعفي نأ ىلإ هجوحتف ارش هب لعفت ال يأ رشلا نم

 .ةرغ وهف هتميق عفر ءيش لكو سرفلا رعب هّبش حاصلا لمعلاو
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 فارشألا لزاتم يف فارشإلا ةلاسر نيحااصلا رابخأ باتك

 افاحصلا نوطاعتي ادوعق دجم ونبو

 بالك مأ يهو «رهف نب بلاغ نب ميت تنب دحب ونب :بويأ وبآ لاق

 :ينيدملا ديعس وبأ دشن ¥۳

 اًرَكولا دحجاملا بلطي ام اهب نإف ىتقلابو قاقرلا ضيبلاب كيكبأس

 اًرصع هتلقم نفح نم اهرصعيو رعب هاخآ يكبي نم انسلو

 اًرهظلا مّصق ولو انم كلاه ىلع انعومد رضيفت ام سانا الإ

 نم نيلحر سرف نب يدع عم :لاق «نزيم نب زاهزهلا نع ٤-

 ءًاضوتي رصعلا نم جرخف «دجسملا يف فكتعم وهو هوركع هناركذي يحل ا

 .اًيًضوتو امتلق ام هللا ارفغتسا افنآ امكمالك تعم دق :لاقف

 مظعي م سرف نب يدع تيأر :لاق «نزيم نب زاهزهلا نع ٥-
 ك و )01( e ر

 .شيطيف رعصي مو < ' حمسیف هيف يٿ هناسل

 مَلظُب دبع نم ام» :لاق لي هللا لوسر نأ ؛هلظ ةريره يبأ نع ١-

 عافترالاو ولعلا خومشلاو «خمشيف يف :للعلا يق لبنح نب دمحأ دنع ءاجو لصألا يق اذكه )١(

 .خماش ربكتملل لاقيو
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 فارشألا لزانم ىف فارشإلا ةلاسر نيحلاصنا رانخأ باتک

 . رع اهب هللا هداز الإ هللا هجول ءاغتبا اهنع يضغيف ةملظم

 .هحرأف ينملظيل لحرلا نإ :لاق «يميتلا ميهاربإ نع -۷

 نأ هللا دارأ اذإ :لاقي ناك :لاق ‹يفئاطلا ملسم نب دمحم نع -۸

 .هملظي نم هل ضّيق ادبع فحْي

 :قارولا دومحم دشنأ -۹

 يملع ىلع هل كاذ ترفغو يملظ يملاظل تركش ينإ

 مرحلا فعاضم باق يناسحإو هلع هتیاسا تعحجر

 مإلاو ملا بسكب ادغو ةدمحمو رحأاذ تودغو

 ملظلا نم هل تیکب تح همه رأو يملظي لازام

“Aمحرا «همَحرت نيكسملا ىلع قدصخملا اهيأ :لاق ‹«نسحلا نع  

 .تملظ نم

 ءاملاع نوكي نأ الإ يضاقلل يغبني ال :لاق هلظ ةريره يبأ نع ۸١-

 .اًمراص ءاّمهف

 ف يناربطلاو ۲ دمحأ هاور ۱۹١/۸: عمحلا يق يمثيملا لاق ؛حيحص ثيدح )١(

 عم ۲٠١٠/٤ ملسم هحرحأ امك .حیحصلا لاجر دمحأ لاحرر ۱۸۹/۷ طسوألا

 ٠ .اهنع لفاغتي وأ اهنع تكسي :يضغيف .ظفللا يف ريسي فالثحا
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 تارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 زيزعلا دبع نب رمع ىلع تمدق :لاق ء«رفز نب محازم نع -۲

 فيك :لاق .نمحرلا دبع نب مساقلا :تلق ؟مكاياضق ىلع ْنَم :ينلأسف

 .مهاقتأ :تلق ؟ةفوكلا لهأ ملعأ نمف :لاق .مهف اميف ملاع :تلق ؟هملع

 قح ؛اللخ هيف ناک هنأطحُأ نهتیأ «لاصح سمن هيف نوکت تح ایضاق

 اًقصنم ٠ مرلل ايقلُم «ملعلا لهأل اريشتسم ‹«لمعتسي نأ لبق املاع نوکی

 .ةمئالل المتحم «مصحلل

 اذإ ضاقب سيلف ىضاقلا ف نك اذإ ثالث :لاق «يرهزلا نع ٥-

 .لرعلا هركو «ةدمحلا بحأو یئاوللا هرک

 سيلف يضاقلا ف نكي م اذإ ثالث :لاق «بهوم نبا نع -

 هعم سيل دحأ نم ةيكش عمسي الو «املاع ناك نإو ٌرواشي ؛ ضاقب

 .مهف اذإ يضقيو «همصح

 نينثا نيب ىَّضقف يعشلا دنع تنك :لاق «ةمرش نبا نع -۷

 .يلوق ىلا عحرف دعب هّترصبف
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 ارشألا لزم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 اوالسا اذإ مهُموقي ' ءاملعلا ضعب

 ملف اف یقاف لاسم نع ةمربش نيا لع :لاق «نایفس نع

 ۾ هنأ فرعف . !ةمربش نبا اي تبثت !اهيف رظنا :جارد نب حون لاقف بصي

 :لوقي اشنا من لحجر يلع اور :لاقف «أبصُي

 جارد نب حون اهکر ادت الول دق قلاح نم انب لزت تداک

 يضر ةشئاع ىلع تلحد :لاق «يسودسلا ناطح نب نارمع نع ۰٠ ٩-

 ىلع نيتأتل» :لوقي لب يبلا تعم :تلاقف «يضاقلا رمأ انركاذتف ءاهنع هللا

 طق ةر يف نيا نيب ىضق نكي م هنأ ىٌ ةعاس ةمايقلا موي لدعلا يضاقل

 مث «أضوت نيريس نب دمحم تيار :لاق «مزاح نب ريرح نع -۹۱

 :ثراحلا نب هللا دبع نب فسوي هتحأ نبا هل لاقف «يلصيل دجسملا ىتأ

 ؟ءوضولا ضقني رعشلا نإ :نولوقي دجسملا ف اسان تعم ينإ !لاح اي

 لاق .هئاجه نم تباث نب ناسح رعش نم تايبأ ةرشع دمحم دشنأف :لاق

 دمحم ربک مث .هعزانتو هتسا دلج اهعزاني :هلوق نم تظفحف :ریرج

 ي يناربطلا هاورو نسح هداتسإو ۷١/١ دمحأ هاور ۱۹۲/٤: عمحلا يف يمثيهملا لاق )١(

 ٤۳۹/۱۱ نابج نبآ هححض و: ١۲/۳ طس وألا
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 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 م موق ملع ٌرْعشلا :لوقي ادمحم تعم“ :لاق «قيتع نب ىج نع -۲

 امو نسح وهف انسح هنم ناک امف «مالک وه امنو «هريغ ملع مهن نکی

 «ةورع نب ماشه نع هنظأ :لاق «دانزلا يبأ نب نمحرلا دبع نع -۳

 ىتح ايش ءيش لك دنع دشتي -ريبزلا نب هللا دبع ينعي- ناك :لاق

 .لثمتی ام ةرثک نم لوق هنآ نوری اوناک

 : لاق «نيريس نب دمحم نع ٤-

 تّرقتسال هتسا حمر تیضر ولو اًرشان قدزرفلا سرع تحبصأ دقل

 فدر نب يمره نب باتع لآ نم دريبألاو صوحألا ناك ٥-
 ىلإ لحر ءاجف «حاير نب يريح لآ نم ليثو نب ميحس ناكو «كللا

 ليثو نبا تغلبأ نإ :الاقف «هلبإل انارطق امهبلطي صوحألا ىلإو دريبألا

 :هل لقف بهذا «انارطق كانيطعأ تيبلا اذه

 نوُرحلا مطحلا ىلع قش وذل لوح ءارحو يتهادب نٳ

 ربديو هيف لبقي لعجف يداولا ىلع ردحناو هاصع ليثو نبا ذخأف :لاق

 :ام لقف بهذا :هل لاق مث «رُعشلاب مهمهْيو

 نونظلا عرضلا ىلع قش وذل يلوح ءارحو يتلالع نإ

 .هب لثمتی ناک نیریس نبا اغنإو «ریرج لوق نم اذه (۱)
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 فارشألا لزانم ىف فارشإلا ةلاسر ' نيحلاصلا رابخأ باتك

 نوبل ينبا لابو لاب امف ينرطاح يه نإ لّربلا ترذع

 نيرقلا ىع اهّذَم ديددش هاف ش طم انتانق نإو

 ينوفرعت ةمامعلا مضأ يتم ايانشلا ٌعالطو الح نبا انأ

 نيبجلا حاًضو فيسلا لصتك حاير يفلس نم ٌرعلا نبا انأ

 نيرعلا طسو نم ثيللا ناكم يريم نيم انسناکم نإو

 نيمأ دضن ىلإ دتّس وذل يرهظ ناو تينج ام ينځجأس

 ليثو نبا ىلإ اءاجف «دريبألاو صوحألا رعشلا اذه دشنأف لحرلا ل اوتاف

 سيقي یقح ایش َعّيِض هنأ یری ال مکدحأ نإ :ليثو نبا لاقف ءارذتعاف

 . درألا روا ةاطتسا اهب قيطتسيو ءار جس ءانرعشب ه١ هرعش

 :هبنم نب بهول لحر لاق :لاق «يزورملا ىحي ىح نب دمحم نع 1

 !؟كريغ ایر ناطيشلا دحو امأ :لاق .كمتش انالف نإ

 راصتنا نم ريخ للا ضعب لامتحا :لاق «هبنم نب بهو نع ۹۷

 .ةءاَمَق هبحاص ديزي

 :لاقف ‹«مههيفس همتشف موقب لحر رم :لاق «رضنلا نب يناه نع -۸

 .ةراقحو اراغصو الذ يآ (۲)
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 ی فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 رومأم ةي اذإ هيفُسلا نإ مكهيفس اوهنت الأ ورمع مأ اي
 ناوفص نب دلاخل نبا يفوت :لاق «نمحرلا دبع نب نيسحلا نع -۹

 ارب هتملع ام ناک نإ هللاو ءنيصحلا ابأ هللا محر :لاقف «نيصحلا ابأ نكي

 هتوم دنع ترکذ دقلو «نابّشلا فرتقي ام ادیعب «همحّرل الوُصو « هيدلاوب
 :رعاشلا لوق

 ضرألا ىلع تيشم ام يسوق بنا ج هيز اليتق ىسنأ ال هللاوف
 :لاقف «هاسنيس هنأ ملع مث

 يضع ام لح ناو یندالاب لکو اغإو ٌمولكلا وفعت اهنإ ىلب

 قلط تنب ةايحلا تلاق :لاق «نمهحرلا دبع نب نيسحلا نع ٠-

 ثعمسف اهراد نومستقي ةبصعلا ءاحو «ةبلعث نب هللا ميت ينب نم ةيمشجلا

 :تلاقف «مهتاوصأ

 باجتسال ينعمسي ون للاب ارماع قوعدامةوعداي
 باتو رفظب يضع هلق مُهاوعد عمسي ول هللات

 :تلاقف ءاوداع من اهنع اوعجرف

 عباتو نوقحلُم مهنم يلاوم مهنم ةّبحألا راد تدب دقل
 ٌعماسلا اهنم جاو انُراد تکب اهلهأ قف توغ اراد نأ ولف

 :تلاقف «اوداع مث انیح اوثکمف اوعحرف
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 فارشأل

 .اهوكرت مهنأ اومعزف

 ينب نم ةيبارعأ تصوأ :لاق «نمحرلا دبع نب نيسحلا نع - ١ ا

 :تلاقف ءاهئاده ةليل اه اّتتب مشح

 متشح يعرف نم ةداسلا ةليلس

 مَرهلا ذفو ادو بابشلا ىضم
 مَقُسلا قارغتب رهدلا نضاهو

 مكمل مأ ثضم لوقلا برقو
 معزام قحو عائ مععازو

 محرو حيرض نهر يننأب
 ْملكلا عذَل يبهزاو يشخاف هللاف

 ميَشلا دةومحمو قدما يفلاحو

 [مدحأ] لضفللو ربلل قدصلاف

 مدعلا دنع هب يرزت ال لعبلاو

 متكام هيلع نسعيذالو
 مدتخااذإ هلوق يدرزئالو

 مدتلا مومذم بقعي هنإف

 مرتحخا نيح لبق يتاصو يذه
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 تارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

£ 

 تصوأ سيقلا دبع نم حنابص نمم ةيبارعأ نأ ؛نيسحلا نع - ۲

 :تلاقف ءاهئاده دنع اهتنبا

 البقأ ام اذإ رشلاب هيرغُت الو لعبلل لوقلا يف يرجهت ال

 الضعم ريصي من اًرقتحم الحج نوک رشلا لوأف

 اله ام هرمأ نم يفشكتل دخ هيلتع نيشت الو

 رب :شيرق نم لحر لاق :لاق «نمحرلا دبع نب نيسح نع - ٣

  .مهتمذم نم نصح ناوحإإلا

 نم القع سانلا لقأ :نييشرقلا ضعب لاق :لاق «نيسح نع ٤-

 ًرْفَظ نم القع هنم لقأو «لحرلا ةيلح مهنأل ناوحإلا باستكا يق طرف

 .مُهَعيضف ناوحاب

 :نمهحرلا دبع نب نيسحلا دشنأ - ٠٠١

 هراذع كنم نْيَدخلا ىلع دمو ىلبلل بّيشلاب تمحبأ دقو وبصتأ

 هراهن مالظلا ضعب نم حال امك هضايب كنم نيدوفلا ىلع حالو

 هراقو كالع دق بيش كبابش ىع دقو بوثولا نيأ ىلإ نيأف

 ار و لحرب الح اف لزان ٌعظفأ بيشلا نإ كديعق
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 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 .الولَح ماع تدلو :لاق «يعشلا نع ٠٦ ١-

 عبس يف «ةرشع عست يف ءالولَح موي ناك :لاق «ةداتق نع - ۷

 .ةفوكلاب ءالولجو «رمع ةفالح نم نینس

 لادلا ف ارقفايأتك ر ار ن ةع الا ىلإ هيلع هللا ةمحر

 مالس «حارحلا نب ةديبع يبأ ىلإ نينمؤملا ريمأ رمع هللا دبع نم :ةيباجلاب
 ا

 ديعب «ةدقعلا فيصح الإ سانلا يق هللا رمأ مقي م هنإف ؛دعب امأ «كيلع

 الو ةر ىلع قحا ين نتعب الو «ةروع ىلع هنم سانلا عاطي ال «ةرغلا

 :ةديبع يبأ يلإ رمع بتكو :لاق .كيلع مالسلاو مئال ةمول هللا يف فاخي

 سه مزلا اريح هيف يسفنو كلا م بانكب كليلإ تبتك ينإفا؛دبعب امأ

 نامصخلا كرضح اذإ :كّظح لضفأب یظحتو كنيد كل ملي لالخ

 طنب تح فيعضلا نْذأ مث «ةعطاقلا نامْيألاو لودعلا تانيبلاب كيلعف

 «هتحجاح كرت هسبح لاط اذإ هنإف «بيرغلا دهاعتو «هبلق ءیرتجیو هناسل

 صرحاو ءاسأر هب عفري مل نم هقح لطبأ يذلا اذإر ءهلهأ لإ فرصناو

 .كيلع مالسلاو ء«ءاضقلا كل يبي ام اصلا ىلع

 تيجو .دوماسلا ايف رضا ها هنس سرمو نيملسلا نيب ةروهلا ةر

 .مهالتق نم اهللح امل ؛ءالولح

 .ريبدتلاو يأرلا انه ةدقعلاب ديريو «لقعلا مكحلا :فيصحلا (۲)
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 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

LD 

 كلا دبع ىلإ جاجحلا بتك :لاق «ريمع نب كلملا دبع نع ٠۹-
 ُماقسأ يل تضرع دقف !نينمؤملا ريمأ اي ؛دعب امأ :كيلع مالس «ناورم نبا

 كئابطأ ضعب لإ ثعبت نأ تيأر نإف ءاهنم يسفن يلع تنحدف عاحوأو
 بيبطلا هيلع مدق املف ءابيبط هيلإ ثعبف :لاق «هب ينعفني نأ هللا لعل لعفاف

 لاق ي يذلا يعجو نم يل تمنا لا الإ بط الو !بیبط اب لاق
 الإ طق ةمخت نكي م هنإ :لاق .اهذجأ محن ٠ :لاق ؟ريمألا هللا حلصأ وه امف

 ءاهعضاوم اهُعضأو ةبرشألا كل ُتعنأ فوسو «بارشلا لبق نم اهّلصأو
 كل تلح دقف تأطحأ نإو «لزَح ءاطع كدنع كلذب يل ناك تبصأ نإف

 تاه «تلق اب كوذخآ نحن :لاقف سلجف اتك جاجحلا ناکو «يتبوقع

 ‹«نللاو یالطلاو ءءاملا :لاق ؟يه ام :لاق ةسمخ ةبرشألا :لاق كدنعام

 لوألا سانلا بارش نم سيل :لاق ؟ذيبنلا نيأف :لاق .قيوّسلاو «لسمعلاو

 .يل تعناف :لاق .سانلا هثدحأ ءيش وه اغإو بطلا يف اندنع هلصأ سيلو

 اهريخ وهو «هب الإ ءيش حلصي الو ءةاضقلا يضاقف ؛ءاملا اأ :لاق

 هؤوسيو ةرم هبحاص رسي نايتفلا تف هنإف ؛ءالّطلا امأو .اهلَحأو اهحصأو
 يتلا غ خارفلا هاوفأك اههاوفأ ةحتاف قورعلا قلت هبحاص هبرش اذإ «ىرحأ ةرم
 هنإف هبرش اذإ هبحاص نإف ؛نبللا امأو .سفنلل ةبّيطم نولل ةنسحم «تيأر

 نم تيأر يذلا روفصعلا ضافتناک هبحاص هنم ضفتني یح بلقلل دصقي

 لمحو محلا مرق مَرقلا بهذیو «نطبلا صمخيو «رصبلا ولج «رطملا لَ
 ءريبكلا ٌريجيو «ريغصلا وذغيو «ريبكلل ةفحُ «ماظعلا سوؤر ىلع محلا
 م ةَدعلل سأر ىلع مث هب هبرش اذإ هبحاص نإف ؛لسعلا امأو .ريسألا كفيو
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 فارشألا لزانم يف فارشإلا داسر

ROE OK0  

 ةحفنم هنإف ؛قيوسلا امأو .قرطلا ف ديزيو «قورعلا ىف ديزي يیادلاب فذقي

 انيلع تبحوتسا دق الإ كارأ ام «لمجأ الو نسحأ مويلاك انعم ام :جاجحلا

 ا :لاق م نم دب ال هاف دیتا تعتاف «لزمبا ءاطعل

ET E 

 دبع وق میز نم امو لک هلآ لوس لاق :لاق «لوحکم نع -۰

 ۰  ةمابقلا موي هنع هلا افع الإ بضفلا

 دارها یس ےن ا لک لاک لف هناا ی

 .هلبق ناك يذلا

 نم نانیعلا :عبرأ نم نعبشي ال عبرا :لاق «عیفر نب ديز نع -۲

 .هباط نم ملعلا بلاطو «ركذلا نم ىشنألاو ءرطملا نم ضرألاو «رظنلا

 يقنيو هنم لكأي لعجف رمتب يتأ ب يبلا نأ ؛هط سنأ نع - ٣

 . فيعض :بيرقتلا ين ظفاحلا هنع لاق ؛ ةلاضف نب جرف هدانسإ يقو ‹لسرم ثیدح (۱)

 ٠٠۱/٤ ةراتخملا يف ءايضلا هححصو ١٠١٦/۲ هحام نباو ۳٠۲/۳ دواد وبا هجرحا (۲)

- Aor _ 



 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاضلا رابخأ بانك

 هللا انعفنف مهانسلاجف اماوقأ انك ردأ :لاق «ديبع نب ءامسأ نع ٤-

 مهسلاجُت موق ينارهظ نيب مويلا انحبصأف ءانشياعمو اننيد يف مهتسلاجم
 2 د رو

 8 .كفلوأ نم انعم ام اًنوستيف

 ص قَللا ركذ ءامأ يدح تعم :لاق «رماع نب ديعس نع ٥-

 .هدنع باتغي نأ هبجعيو باتغي نأ مهدحأ هركي موق ين انيقب :لاقف

 حَرفيف دلولا هل دلوي لحجرلا نأ ينغلبيل هنإ :لاق «نايفس نع ١-

 .هلقع يف اهیبتحأف هب

 ءانبأ كحاو ريغ نيفص دهش :لاق ءءامسأ نب ةيريوج نع -۷

 .برك يدعم نب ورمع مهنم «ةئامو نيسم

 روصنم نب حيصن جوزت :لاق «يسودسلا دياف يبأ جروم نع -۸

 رك 4 ۾

 :لاق « معن :تلاق ؟كقلطأ :لاقف ءادسافتف اهبحي ناکو ةلضن نب ميحس

 :لاقف تبهذ دق ةأرملا اذإف لأسف .اهسفن تراتحاف «كديب كّرمأف

 اضاج تلازو اودغ تضوق اذإ عناص وه ام مرقلا نبا اي بلقلا لس

 اًهلافُح اهنع راط دق هّيليزج لرب ليثامتلا لاثمأ ديحاقم
 اهلالحلا ناحف تلح ةطوشنأك حلاص مأاي نيبلا قارف ناكو

 :لاقف ‹« سبحف ناوجح نب ةلضن نبا
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 كارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 ٌمارفغلاذ نإ راسأ لالو ٠ اقلطم ةحيلط ىسني ال بلقلا يأ

 ماذع تنب ءادوس ام رذأ ملو .. اهناكم ينشياز يني تيلف

 ىلإ يبارعأ ءاج :لاق «ركب يبأ نب نمحرلا دبع نب تباث نع -۹

 رظنا :يبارعألا لاقف :لاق «هتحوز قالطب هاتفأف هاّتفَكساف بئذ يأ نبا

 :لوقي وهو یٌلوف «ترظن دق :لاق !بثذ نبا ای

 هلسانأ تسب x MEF هدنع ملعلا يغتبأ بئذ نبا تيتأ

 هلئااحو هله بئذ نبا دعو يتليلح بئذ نبا یوتف يف ٌقلطُأ

 دق قاحسإ نب دمحم ناک :لاق «هیبأ نع يناه نب ىح نع-۰

 دار املف «قارعلا ىلإ لمحي نأ هيلإ بتكف :لاق «هلاح تدتشاو قاض

 ةسيسحخ ادغ ةرفَسلا بسحأل ينا :فلح نب دواد هل لاق «جورخلا

 عاب رهدلا رصق اعرلو «ةسيسخب انقالحأ ام هللاو ال :لاق !هللا دبع ابأ اي

 .مركلا

 :ريبزلا نب ورمع نب ريبزلا نب ! ی دشنأ ۲۱

 بيشو ةامح اهب بابشو لوهك نم سلجم دعب تلَحو

 بيشم قحو يتمرح اولهج سان يف مهدعب تفلختو

 بيدأتلاب ررغصلا هاورو مهنم لغلاب ريبكلا ينامر دق
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 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاصر نيحلاصلا رابخأ باتك

 بيرغلا ديعبلاك رادلا يف ترص ىأ كاذ ىكتسشأ هللا لطيف

 علخت نأ تدعق اذإ ةنسلا نم نإ :لاق 4ظ سابع نبا نع -۲

 لثمك هيلعت يف ادعاق لحرلا لثم :لاق «نیربس نب دمحم نع ۲۳

 .هفاکإ هيلع رامحلا

 بطلا اوُذرت ال» :ب هللا لوسر لاق :لاق هلظ ةريره يبأ نع ٤-
 .«لَمْحَلا فیفخ ‹حيرلا بي هناف

 لآ نم خيش يندح :لاق « ينابيشلا ىلعألا دبع نب دمحأ نع ٥-
 لحدف «هيلع هنر ًدتشاف هل نباب بيصأ جاجحلا نأ ؛نارهم نب نوميم
 ءاوملكتي ملف سانلل نذأو «سلحو «بيطلا نم اغيش سمو هبايث ريف

 :لاقف «هسأر عفرف

 ۲٠٠١/١۲ ريبكلا يف يناربطلاو ۷١/٤ دواد وبأو ٠0۷/١ بدألا يف يراخبلا هجرحأ (۱)
 .عوفرم دانسإلا فيعض :ينابلألا خيشلا لاق ٠۸١/۷ طسوألاو

 الف ناحير هيلع ضرع نم :ظفلب نكلو ٠۷٦١/٤ ملسم هحرحخأ «حيحص ثيدح (۲))
 الف بیط هيلع ضرع نم ..ظفلب دواد وبأو ٩۱۰/۱۱ نابح نبا هحرحخآ امک ... هدر

 الو ةنم الو اهيف ةنؤم الو ةعفان ةليلق ةيده هنأل «هدري ال :ثيدحلا ىنعمو ۰ هدری

 .هل هجو ال اهدرف اهب يدهملا ىذأتي
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 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر

 ملف «ةلع بقع يق ناكو «هنباو هوحأ «جاجحلا لإ نادّمحملا ىعن

 ةجراخ كاذ ذإ ربانملا تناك و- رينملا دنع مئان انأو قدزرقلا لاقف «دجسملا

 اهيأ كيبل :تلق !قدزرف اي :لاقف «تْمق هتيأر املف :-ةروصقملا نم

 - تلق نكأ ملو- ريمألا اهيأ معن :تلق ؟اعيش اذه يف تلق :لاق .ريمألا

 :هتدشنأف تاه :لاق

 اًعضحأ بئاونلا دنع نكي م بأ هب امها هللا يبن امس

 اعضعضتل هريغ نم اعز ولو امُهالك هاقراف قيتع اًحانج

 .ثلاث تيب ىلع تردق ام يلحرب تقلع ولو ةيراخبلا يب ترمو :لاق

 يف ملعلا بحاص نوكي نأ ينبجعي :لاق «يروثلا نايفس نع -۷

 .لذ جاتحا اذإو «عرسأ رسعلاو تافآلا نأل ؛ ةيافك

 .ناضمر رهش ي دجاسملا يف نآرقلاب توصلا نسح عبس دوسألا

 ٠ .رقتسي م يأ (۱)

- Aoe¥ -_ 



 فارشألا لؤانم يف فارشإلا ق ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 «ةكم ىلإ ريبج نب ديعس تبحص :لاق ‹«يماشلا مساقلا نع -۹

 مغ هفلف 0قاری ذحأ مث :لاق «قلخلا نسحأك اكاًخض اماسي ناکف
0 

 .هب دلا

 "شمع یتح لیللاب يکبی دیعس ناک :لاق «بويأ يبا نع ۰

 .هانیع تدسفو

 نبا تيقل :ءالعلا نب ورمع وبأ يل لاق :لاق «جاجحلا نع ١-

 :ءاطع يل لاقو ءاطعل تلقو ءاطع تلاأس لاقف « جیرج

 مهاردلا ليبس يت نكلو كوبأ هَّماَمح ىقال هللا لیبس ينام

 !؟هيف كنت دق موي مك :ءالعلا نب ورمع يال تلق :حیرحج نبا لاقو :لاق

 :يناسارخلا يلع وبأ نسحلا دشنأ -۲

 اإ اسم هدهح الملاط اًيضراع يف بيشملا اذه عاش

 ايهبلا بابشلا ىلع هعفر ادغو املظ نينعبرألا قبس

 اًيشعو ةودغ ضيراعملاب هنم فلا ذحخآ تنك دقلو
“oe م ايدل نوكيام ىفجأ رع املف نويعلل هيرادأو 

 ايدب بابشلا ىلع یننآ تنک دق امك بيشملا ىلع نأ ترص ت £ و

 .نايبصلا اهب بعلي وهو هب ع رفيف فلي وأ هب برضيف ىول هوجن وأ ليدنم :قارحملا (۱)
 .اهب رصيي شمعألا داكي الو عمدلا ليست نيعلا لازت ال نأ :شَّمَعلا (۲)

- AeA - 



 .فارشإلا لزم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رادخأ باتك

 اح بابشلاب تنك دقل بيشلا يردق نم طح ناك نئلو

 ةصفح يل :تلاق :لاق بط هلظ هيبأ نع هللا دبع نب ماس نع - ۳

 م عطل هل دلو الو تام تإ لحرل نا دار غ تبا :اهنع هللا يضر

 .ةمألا هدم يه لاق | [٦١٠:فارعألا] 1 وقتي

 ر

 «!٣:رسل]4 () ربَصلاب أوَصاوَتَو قلاب اوَصاوتو » :نسحلا نع 1۳ ۰

 .هللا ةعاط :ربصلاو هللا باتک :قحلا :لاق

 بيبح نب سنويل لاق هنأ ؛ىنشملا نب رمعم ةديبع يبأ نع ٦-

 :ديري «[١ت:ءارسإلا] (@ اميفرشُم ارم و ارقي ناك نسحلا نإ :يوحنلا

 لوق يدنع قدص :لاق سنوي نإ مش :لاق .نوكي ال اذه :لاقف «انرثکأ

 :ةرومأملا ةرهملاو ةرومأم ةَرْهُم لاملا ريخ)» .ب ينلا لوق رسحلا

 .جاتنلا ةريثكلا

 ءاقيقر ناك هنأ ؛يرتخبلا يبأ نع بئاسلا نب ءاطع نع -۷

 .يکبيو حونلا عمسي ناکو

 هتبحص يف فلتخم وهو ةريبه نب ديوس قیرط نم الوصوم ءاح هنکلو «لسرم ثیدح (۱)

 لاحرو ٠١۸/١: عمجما يف يمثيملا لاق ٩۱/۷ ريبكلا يف يناربطلاو ٠1۸/۳ دمحأ هحرحأ

 ۲۳٠/۲ باهشلا يف يعاضقلاو ٠٤/٠١ ىربكلا يف يقهيبلا هجرخأ امك .تاقث دمأ

 يف لاق ۳١٠/۳ يريصوبلل ةرهملا فاحتإ رظنا ٤۸۸/١( دئاوزلا) دنسملا يف ثراحلاو

 ىلإ ١١/۲ عماحلا يق يطويسلا زمرو .تاقث هلاحر دنسب ددسم هاور ٤٤٦/٤: رصتحلملا

 .اهريغو ةيلهألا رمحلاو ليخلا نم جتني ام لوأ سرفلا دلو :رهُلا :ةرْهَه .هتحص
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 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 ءابطأ ةدلك نب ثراحلا ىقال :لاق «ديلولا نب هللا دبع نع -۸

 هيفو اماعط كنطب لحدت الأ :ممض لاقف ؟ءاودلا ءيش يأ :هل اولاقف «سراف

 .قدص :اولاقو ضعب ىلإ مهضعب .رظنف .ماعط

 سانلاو «لابحج ىلع الابح اوعضو :لاق «نسحلا نع -۹

 . ساو مهوح

 تنا !هانباو :اهنبال ةبدان تلاق :لاق « يشرقلا رفعح يأ نع ٠-

 .ايندلا نم موي رخآو «ىلبلا نم موي لوأ يف

 :يبارعأل يشرقلا ءاحر يبأ نب دمحم دشنأ - ١

 رهدلاو سانلا نم ىقلي ام توملا يب اهاغ هادم نأ يرعش تيل الأ

 رمألا نم باوجلاب تيعأو اهيلع اورفا ضتو اهقح اهوملظ اذإ
 ربقلا نم ادر عيطسأ ول كيبللو هنود حئافصلاو اهابأ وعدتأ

 : :ءاجر يأ نب دمحم دشنآ <-۲

 قرخت بوطخلاو قترُي لظيو قرفي نامزلاو عمجي ءرلا
 قمحأ قیدص هل نوکی نأ نم هل ريح القاع يداعي نمو

 قدصُم قيدصلا ىلع قيدصلا نإ اقمأ قداصت نأ كسفنل بغراف
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 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باك

 قطنلا بويعلا وأ لوقعلا يدب افإف تقطن اذإ مالكلا نرو
 ( :ءاجر يبا نب دمحم دشا ۳

 اهيلخُي مغر ىلع اموی فوسف اهعمجيل ايندلا هَّه نكي نموا

 اهينبي توملا لبق ناك يتلا الإ اهنكسي توملا دعب ءرملل راد ال

 اهيناب باح شب اهانب نإو اطعم ناك ريخ اهات ناف

 اهيتأيس وجرت يذلا نود توملاو ٠ اهكردت سيل اًرومأ وجرت سفنلاو

 اهيفكي شيعلا ماوق نم ةغلبو  اًهرمشت اينُذ نم سفنلا عيش ال

 اهيناج توملا دعب كنأب ملعاو ادهتجُم تفش ام ىقتلا لوصأ ا

 :لاق «كرابملا نب هللا دبع تحأ نبا ميهاربإ نب : ليعامسإ نع - 4

 :لاق م «بابلا قداضعب لخأف اموي لهس نب لضفلا انيلع جرح
 2 ۶ ى : ر 8 8 £ ر

 مدهي كريغو هين: تنك اذإ همام اموی ناينبل لا علي ی حم

 مدنت هيلع هنم نکي م اذإ ٠ ٠ هب ینا نم یس نع يهتني یقم
 مدعي فوس الئان ىطعأ وه اذإ هنأ نظاذإ يرثملا لضفي ىتم

 نم شرق نم الحر غهم هنآ ؛مرم يآ نب نسا نب يلع نع جا ٤٣

 کک نب رع نہ زیرا دبع نی دمع رسا :مھتخیشم نس یک اا ااش

 :هيلإ بتكف .اريثك امالك ديبع نب ورمع نم تعم ينإف ؟ءاوهألا باحصأ
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 فاوشألا لزانم يف فارشإلا ةداسر نيحلاصلا زابخأ باتك

 دنع نم نكي م «ةَعدتبُم لالضل تثدحأ ةعبلم ءاوهأ كرذحأ ينإف ؛دعب امأ

 ةلاهحاو ءةكه اهيف ٌرظنلا ءاهقّدصُي ام هللا لوق نم اهعم سيلو ءاهلصأ هللا

 ءاهتاقبوم ىلإ وعدت اهنإف ءاهتاهًبشُم كسفن ىلع زذحاف «ةمصع اهب
 ام :-ةلاسرلا هيلع تدرو ال- يدمملا لاقف .ليكولا معنو هللا يبسخو

 ىلإ بتك مث ءاهنم َرجوأ الو غلبأ الو «بلقلا ىلإ ىهشأ تاملك تعم

 .اهنم ءيش يف ءاوهألا لهأ نم دحأ ملكتي نأ ىهني «راصمألا عيمج

 ىلإ بتک ز زيزعلا دبع نب رمع نأ ؛دبعم نب رضنلا نع - ٦

 هيف لحأو اباتك لزنأ ىلاعت هللا نإف ؛دعب امأ :سواط هباجأف «سواط

 لحأف ءاهباشتُم هضعبو امکحُم هضعب لعجو «امارح هيف مرحو ءالالح

 .مالسلاو «ههباشت ن ْنمآو همکحُ لمعاو «همارح ٌمّرَحو هلالح

 :هلط نيصح نب نارمعل لاق الجر نأ ؛ةرق نب ةيواعم نع - ۷

 دايز نبا ىتأف .هللا :لاق «!!هللا :لاق !قحلا ريغب ىلع تيضق دقل هللاو

 .ٌافعتىساف

 لعفي ةرم نإ :44 نيصح نب نارمعل ليق و ر نع

 .لضفأ مالسإلا نع هب بذي ام :لاق «لعفيو

 4ج رکی یال ا ھا | لوسر لاق :لاق «سيق نب دوسألا نع ۹
 .تلاز يأ "(؟سمشلا تّكلَد له»

 .ءاضقلا ةيالو نم هءافعإ .بلط يأ )١(

 ؛ليوط ثيدح نم هللا دبع نب رباح نع يزاعلا حيبن نع الوصوم ءاح «لسرم ثيدح (۲)
 ڪ
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 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باك
ADET SES OSO O OL ES N O I CG CG TO 

 لهآ نم لحجر يدشن :لاق «يدزألا ايركز نب يلع نع ْ ٠-

 :سحجرس نب صفح ماشلا
 عومدلاب يدعتسسا الأ ع الا نويعلل لق

 عودطصلا هابشأ اوناك اوبيسصأ كولم ىلع

 صيمخ واط ٌنطبلاو يرازإو صيمقلا ىَدوأو يتطبر تقلحأ

 لاق ٠۳۷/۱١ ریسفتلا ف ریرج نباو ۳۷/۱ ننسلا ف يمرادلاو ۳۹۷/۳ دمحأ هجرحآ

 .ةقث وهو يزعلا حيبن الخ حيحصلا لاحر هلاحر :دمحأ دانسإ نع ۱۳۷/٤ يمتيما

  هباحصأا نم ءاش نمو لا هللا ين توعد لاق هللا دبع نب رباح نع :ريرج نبا ظفلو

 دق رکب ابا ای جرخا :لاقف 5 يبلا جرخف سمشلا تلاز نيح اوج رح مث يدتغ او معطف

 :سمشلا تكلد

ANT: 



 يرش لزانم يف فارشالا داسر

 تست ملف قوقحلا يسرع تدارأو

 ملا تفلاحو اهتيب تلطع

 الح اًرعشقم تيبنلا ىدأو

 ناوحو قرح دادبو

 سلم مئاوق اذ ناك دقلو

 يئاطع سْبَح ٌريمألا لحتساو
 :يعمصألا دشنأو

 ينّضع كرابملا مثيلا ابأاي

 ازز دقاننإف قزرسب وأ

 تيغلزا امل خارفلا صيصبك

 صيصأو قرود هيحاون يف
 ٤ و ه 2

 صیهر یرحاو هلجر ترسک

 صيبخلاو هقوف محللا لكي

 صير ادلا ج نإ دلااح

 صيصب لايعللو عايض يف

 صيحخر لاقي ال ٌرْعَشلاو فيك

 لَعَجَذق) :# سابع نبا لس :لاق « نصح نب نامثع نع -\ 0۲

 لاقل لرب تیمم اما :لاق ۰۲۰ہ 4 رس كت كثر
 هم يلادلا یرت الس

E dd ۶ llر و ر  

 ارهره ىرسلا ا

 باطخلا نب رمع ثعب :لاق « ينادحلا ليه نب نامعن نع ۲٣-

 اذإف ءاهذحأ تح اهدراطف  ةرورصم ةيبظب ىأرف «ةيدابلا ىلإ الجر 4#

 وقي نجلا نم لحجر

 نومسيو ةحراس ىعرلل لإ اهراس اإ تایرلطا وزر انآ برمل اع نس :ریتالا نیا لاق ()

 .ةررصمو ةرورصم يهف تبا و ةرصألا كلت تلح ايشع تحار اذإف اًرارص طابرلا كلذ



 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر . نيحخلاصلا رابخأ باتك

 ةرورصملا ةيبظلا ليبس لح ةرونسكملا ةنانكلا بحاص اي

 ةروكذم ةبيغ مهوبأ باغ ةرورسضم ةيبسصل اهنإف

 ةروك نم تكر وب ال ةروک یف

 ۸ 2 س ا ا

 دعب لقعلا سأر» ءال لل لرسر لاق :لاق ةريره يأ نع ٥-

 سالا ىلإ ددوتلا لاب ناعإلا

 اهب تمزل تیرع اذإ ةأرملا ناف

 ةنبال ةميلو يف اتك :لاق «-مزح وهو- ملس نب نسحلا نع -۷
 ‹«نسحلا لحد ذإ سولح نحن امنيبف «يحأو انأ تبهذف «نيريس نب سن

 ىلع ضبقف شارفلا رص ىلع هسلجأو هل عّسوأو يحأ هيلإ َرظن املف

 یت انتا مث ءاکلم نوکی نأ ٌسورعلا داک «داک ام داک :لاقف «يحأ عارذ

 َ # ع 1 ٠

 قيربإ هعم لحرو لكأي وه امنيبف «دئاوملاب انيتأ مث ءانيديأ انلسغف ءوضوب

 ذإ حدقلا يف قيربإلا نم بصي وه امنيبف !مالغ اي انقسا :لاقف «ذيبن هيف

 )١( باهشلا يف يعاضقلا هجرخأ «فيعض هدانسإ ٠١١/١ طسوألا يف يناربطلاو 1

.o0/¥ بعشلا يف يقهبلار 
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 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر ۰ نيحلاصلا رابخأ بانك

 ؟كفلك نم !َكَل ابأ ال :لاقف . رح ذيبن هنإ !ديعس ابأ اي :لحر لاق

 نم برشاو «هماعط نم لكف ملسملا كيحأ ىلع تلحد اذإ ؟كلأس نمو

 اهعم ةأرما تءاجف ءوضولاب انيتأ دئاوملا تعفُر املف «برشي ملو .هبارش

 «ةرح اهنأ نظ ةَرمتحُم اهآر املف «بيطلا هادم هيف "”طيقّس سأر

 ثفلغأف تند .ينذا :لاق ةَمأ٫اهنإ !ديعس ابأ اي :ليق .ينع كيلإ :لاقف

 .ماقو «ةكر بلاب اعد مث ا

 e د م ره اذإف تلا لإ طف نسا ل نیوس نا احق ةو لا

 انی لحدأق هدب ذحأف ہلدی نأ هرکف «جابید نم 0لَجَحو «جاہیدلاب

 ءيحجف ؛ةلجحلا باب ىلع سلح ىتح لحخدف «هرثإ ىلع نثسحلا ءاحو «رحخآ

 .جرخ مث تيبلا لهأ ىلع تم و «هدي حسم غرف اذإ تح لكأف ماعطلاب

 £ م 8 غ £ £

 يآ تقوا يناک تیآر :نیريس نبال تلق :لاق «مامه نع -۹

 رارجلا هنع يهنملاو ريثألا نبا لاق .نيطلا نم ذختا ام هنأ :ليقو .فّرَح نم ةينآ :ًرحلا )١(
 .ريمحختلاو ةّدَشلا يق عرسأ اهنأل ةنوهدملا

 روهشملاو راخفلاب هرسفو نيسلا فرح يف نيرحأتملا ضعب هركذ ريثألا نبا لاق :طيقسلا (۲)

 .ديللاو جلثلا وهف ةلمهملا نيسلاب طيقسلا امأو ةمجعملا نيشلا ةياورو ةغل هيف

 .بهذ ناك ام دعب هيشو تدعأ اذإ :بوثلا تردنح (۳)

 :رابك رارزأ هل نوكيو بايثلاب رتسي ةبقلاك تيب :ةلجحلا.(٤)
 .مه اعدو ىلاعت هللا ركذ يأ ()
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 فارشآلا لزانم ىف فارشإلا ةلاسر ٠ نيحلاصلا رابخأ باتك

 لبح :تلق :لاق ؟هکقثوآ يذلا لبحلا كاذ امو :لاق «هتحبذ مث «لبحمب

 يمأل ناک :تلق :لاق ؟لام كيلع هل وأ ؟لام هيلع كل له :لاق .دوسأ

 :تلق :لاق .هب هتقنوأ يذلا لبحلا وه :لاق .اهتنروف "قامف لام هيلع

 .رب كاذ :لاق ءال :تلق ؟امد تيأر له :لاق !!هّنعذ ينأك تيأر

 :لاق ؟ةاتحصلا لكأ نع نسحلا لس :لاق «سنوی نع -۰

 .رارحألا ماعط نم تسيل

 رصبأ :لاق «همع نع يعمصألا يحخأ نبا نمحرلا دبع نع ١-

 .رسن َءيق اهنأک هللا اهلتاق :لاقف «ةانخص يبارعأ

 «ةزاع نم خيش انثدح :لاق «يمهسلا ركب نب هللا دبع نع -۲

 :لاق ب يبلا ىلإ ثيدحلا عفر «ءانثلا هيلع نسحأ سيق ينب نم خيش نع
 ٌظيغلا هب نكسيو مهيدان يف موقلا هب غلبي برملا مالك نم لزج َرْعَْشلا نإ»

 ."(لئاسلا هب ىطعيو

 :اه لاقي ةانحصلا :ريثألا نبا لاق .هنم صحأ ةانحصلاو كمسلا نم ذختي مادإ :ءانحصلا )١(

 .يبرع ريغ نيظفللا الكو ريصلا

 ۸٤۳١/۲( ثراحلا دئاوز) هدنسم يق ثراحلا هحرحأ ٠٦/٦ ١: فاحتإلا يف يريصوبلا لاق (۲)

 ۷۷/١ ةبعش هما نم ركذ ف ميعن وبأ هجرحأ امك .هتاور ضعب ةلاهحب فيعض هدانسإو

 ۱۷۵/۰١. قشمد خیرات ين رکاسع نباو ۰/۱ ءالمتسالاو ءالمإلا بدأ يث يناعمسلاو
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 ربنم هل عضوف «مهزام انيتأف «يبصلا ق حف باتكلا يف ينايتخسلا

 :انل لوقي بابلا ىلع مئاق بويأو ءزوجلا انيلع "اوبه ‹ هيلع بطحخف

 ل ما رهو اولد

 هناف ؛مکنیب امیف اولذابگ :هينبل لوقي ناك :لاق ظ د سنا نع ٤-

 .مكل دو

 مهلضفأ لوألا نامزلا يف سانلا ناك :لاق «فرطم نع ٥-

 .نيطّبنلا مكنامز لهأ لضفأ نإو «ريخلا يث عراسلملا

 هنإف كعم انأو :لاق .هللا رختسا !هللا ءاش ام :تلق :لاق ؟اهنم اريعب عيبتأ

 .عساو كلو انل

 نب ورمع دبع :يبأ مسا ناك :لاق «ةريره يأ نب ررحلا نع -۷
 غ دبع

 ددوّتلاب : ثالثب كرمآ :لحجرل لاق هنأ ؛ديبع نب سنوي نع -۸

 ‹«بسكلا ثلث هنإف «ةقفنلا يف داصتقالاو «لقعلا فصن هنإف ؛سانلا ىلإ

 :قذاج وهف هيف رهت يأ :لمعلا يف قذحنو:()

 .مه ةمينغ زوجا مهيلع اورشن .يأ (1)
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 ةًأرماب نول الو «مهيلع تأرقو نآرقلا كيلع اوؤرق نإو !ءارمألاو

 .ةعدب بحاص نم كَذَا ْنَكمُت الو «ليبسب اهتم تسل

 «مهاردلا :عبرأ ي رشا :لاق «يرقلا نمحرلا دبع يبأ نع -۹

 .عبشلاو «ةحصلاو «غارفلاو

 .ءاود اهرابدتساو سمشلا لابقتسأ :لاق «ةداتق نع ٠-

 نب هللا دبع نم, لضفأ ادحأ تیأر ام :لاق «كرابلا نبا نغ ۷١-

 ( ٤ |  .نوع

 ٤ حلا عم الد: هللا لوسر لاق :لاق 4ظ ةريره يبأ نع -۲ (
 لسم لجر فوج يف نامإلاو

 ٤

 وقگا» :ل هللا لوسر لاق :لاق ل د هللا دبع نب رباح نع -۳

 طرش ىلع حيحص :لاقو ۸۲/۲ مكاحلاو ٤٤١/۲ دمحأو ۳۲۲/۱ يسلايطلا هجرحأ )١(
 عم لخب وه ليق :حشلا ٤۳/۸. نابح نبا هححصو .حيحص :يهذلا لاقو .ملبسم

 لك ىلإ ةعيرذ تناك نإو ةمومذملا قالحألا نم حشلا نم ًاشنيو :يدرواملا لاق .صرح

 ضرحلاف .قوقحلا عنمو نظلا ءوسو هرشلاو صرحلا :امذ اهب كيهان قالحأ ةعبرأ مومذم

 اذهو «ةجاح ريغب راثكتسالاو ةيافكلا لالقتسا :هرشلاو .بلطلا يف دهجلاو حدكلا ةدش

 عنم ةماخلاو .اه لهأ وه نمم ةقثلا مدع :نظلا ءوسو .هرشلاو صرحلا نيب ام قرف

 نعذت الو اهبولطم كرت ىلإ داقنت الو اهبوبحم قارفب حمست ال ليخبلا سفن نأل ؛قوقحلا
 ةمومذملا قالحألا هذه نم فصو ام ىلإ حشلا لآ اذإو «فاصنإ ىلإ بيجت الو قجلل

 .لومأم حالص الو دوجوم ريخ هعم قبي مل ةميئللا ميشلاو
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 فارشألا لزم يف فارشالا ةلاسر

 «مهءامد ایکس نآ ىلع ملح < «مكلبق ناك نم كلهأ حشلا نف ؛حشلا

0) 
 (مهمراح اولحتساو

 اندشنأ «ءيط متاح اهلاق تايبألا هذه :لاق «ناظقيلا يبأ نع ٤-

 :دجسملا يق جاجحلا نب ةبعش

 قتفلا نع ءارشلا يبغي ام يوامأ

 نيبمف علام امإ يوامأ

 لئاسل لوقأ ال ينإ يوامأ

 يفرض كي مل تقفنأ ام رت ملأ

 يقوخإ ناك نإ معلا نبا مطلأ الو

 هءأاد تیواد نطبلا ءادک یٌلومو

 ٌردصلا اهب قاضو اموي تَحرشح اذإ

 رحزلا ةهنهتي ال ءاطع امإو
 زذ انلام يف لح اموي ءاح اذإ

 رفص هب تلخب امم يدي نإو

 ٌرهدلا هتوحإب ىدّوأ دقو ادوهش

 رغ ىلع عولضلا يحس ناک نإو

 بتاعت راّونلا تناک :لاق «-يط نم- يسينتلا ة هروس يبا نع ٥-

 هل دلت مو ةينوكس ةيوام تناكو «هدلو ىلع هثحتو «هقافنإ ىلع امتاح

 :متاح لاق ءاهسفن ىلع هضحت تناکف

 وأ مهءاسن اوحابتسا يأ :مهمراح اولحتساو ۱۹۹٩/٤ ملسم هحرحأ «حیحص ثیدح (۱)

 لالا لذب يف نأل ؛ركذ ام ببس حشلا ناك امنو .اهريغو مهلاومأ نم هللا مرح ام

 نم رداغتو رحجاشت ىلإ ري كلذو «عطاقتو رجاهت كاسمإلا قو ءالصاوتو ابباحت ةاساوملاو

 قباس نمو «هللا ردق ةقباسم حشلا :نيفراعلا ضعب لاق .مراحلا ةحابتساو ءامدلا كفس

 م ام لاني نأ ديري صيرحلا نأل كلذ ؛بلغ قحلا بلاغ نمو هلل ةبلاغمو قبس ردقلا
 .نارسخلا ةرحآلا يقو «تامرحلا ايندلا يق هتبوقعف ‹هل ردقي
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 فارضألا لزاتم يق رفا رش ةلاسر

 رحملاو شح لاط دق يوامأ
2 

 " اماح نُ ول ماوقألا ملع ديقف
 4 غ

 مهبحأ نيذلا يتالد انآ اذإ
 ۰ > ن 4 ني الاقت اوبو

 فلا نع ءارثلا ينغي ام يواسأ

 رذع مكبالط يف ينترزع دقو

 رحزلا ةهنهني ال ءاطعامإو

 ٌرقَو هل ناك لالا ءارث دارأ
 راغ اهب تاوج خنز ةَدوحلم
 رفحا هما ىد مهل کو

 ٌردصلا اهب قاضو اموي تَحرشحباذإ

 حئارو داغ لالا نإ ي وامأ

 يقوحخإ ناك نإ معلا نبا متشأ الو

 ىتغلاو رقفلاب ماوقألا عم انشعو
 ةبارق يذ ىلع اًوأًب انداز امف

 رتن انلاف يق لح اموي ءاج اذإ
٤ 

 ٍ

 رکذلاو ثيداجألا لالا نم یقبیو 2 ا
 Bk - ا ٌرهدلا هتوحإي ىّدْوأ دقو ادوهش
 رمغ ىلع عولضلا ونحم ناك نإو

 دلا امهسأكب اناق

 ُرقفلا انباسحأب ىّرْرأ الو ائاتغ

 نم ثراحلا نب نايفس وبا ناک :لاق «ةورع نب ماشه نع -

 املف «مالسإلا ي هيلع اديدش ناكو ءةيلهاحلا ىف ي ىبلا ىلإ سانلا بحأ
 ."هيلإ سانلا بحأ ناک ملسأ

 ناك ثراحلا نب نايفس ابأ نأ ؛هيبأ نع ةورع نب ماشه نع :ظفلب ۳ مكاحلا هجرحأ )١(

 .هيلإ سانلا بحأ ناك. ملسأأ املف هيلع اديدش ناكو و هللا لوسر ىلإ شيرق بحأ

 هوحأو يبلا مع نبا ةريغملا همساو :ثراحلا نب نايفس وبأ
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 اررثك ههبشي ناكو ةعاضرلا نم
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 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر ۰ نيحلاصلا رابخأ باتك

 نايفس وبأ» :5 ىبلا لاق :لاق «هيبأ نع.«ةورع نب ماشه نع -۷

 «لولؤث هسأر فو قالحلا هقلخف :لاق .«ةنجلا نايتف ديس ثراحلا نبا

 ةد داهش نا نوري اوناکف « تامقف فزاف هعطقف

 نب نيسحلا قلطنا :لاق «ينادمهلا ركب يبأ نب دمحم نع -۸

 لاقف «تحبذف ةاشب براح رمأف ءراثد نب براحم ىلإ يدنكلا نسحلا

 :دمحم وبأ لاق .لايعلا بصخَيو رجول :براحم لاقف .مئاص انأ :نيسحلا

 .يعشلا دعب ةفوكلا ءاضق ىلع نسحلا نب نيسحلا ناكو

 ي هاخأ ملكي رحاتلا نا ينغلب :لاق ‹«نسحلا نع ورمع نع -۹

 نم ىقبأ ام !هحيو :لاق ." قنادلا ينو !ديعس ابأ اي معن :تلقف !!مهردلا )™”(

 .ةءورع. الإ نيد ال هنإ !!هتعءورم

1Aنييدمحيلا نم لحر ماق :لاق « يمذحقلا ماشه نب ديلولا نع  

 يت
 نم راصو هاجهو هاداع ثعب املف «ةثعبلا لبق يلا فلأي ناك «بلطملا دبع دلو رك وهو

 هيلع ىلصو نيرشع ةنس ةنيدملاب يفوت همالسإ نسحو حتفلا ماع ملسأ مث هيلع سانلا دشأ

 يلع اوكبت ال :ةافولا هترضح امل هلهأل لاقو هسفنب نینس ثالثب هتوم لبق هربق رفحو رمع

 ٠٠٠/۱. ریسلاو ۱٦۷۳/٤ باعیتسالا .تملسأ ذنم ةئيطخب -خطلتأ يأ- فطنتأ مل ينإف

 .اهنود امف ةصّمحلاك دلحلا يف رهظت ةّبح )١(
 ٠٣/٤ تاقبطلا يف دعس نباو ۲۸٠/۳ مكاحلا هجرحأ «تاقث هلاحر لسرم ثیدح (۲)

 ماع اذهو ءامركلا ءايخسألا اهبابش يأ :ةنجلا لهأ نايتف ديس ٠۷۹/۷ ةباصإلا رظناو
 .ىرحخأ ةلدأل اهوحنو نينسحلا ريغب صوصخ

 .مهردلاو رانيدلا سدس (۳)
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 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا راثخأ تاتك

 رمهأ :لاق؟برعلا ناعجش نع انربحخأ !ريمألا اهيأ :لاقف «بلمهملا ىلإ

 فرعي ام هللاو :لاقف «'حريدلا لغبلا بحاصو «ةيبلكلا نباو «شيرق

 رمعم نب هللا دبع نب رمعف ؛شيرق رمحأ امأ «ىلب :لاق .دحأ ءالؤه

 ؛ ةيباكلا نبا امأو ءاهّدَر الإ طق ليح ناعرس انءاح ام هللاو «يميتلا

 | ىلع تام ىح ىبأف نامألا هل لعجو ةعبس يف درفأ ريبزلا نب بعصمف

 ام هللاو «يطبحلا نيصحلا نب دابعف ؛جزيدلا لغبلا بحاص امأو «هتريصب

 ام هللات :-ارضاح ناكو- قذزرفلا لاقف .اهحَّرف الإ طق ةدش انب تلزن

 مزاح نب هللا دبعو «ريبزلا نب هللا دبع نع تنأ نيأف ءالوق اذكه تيأر

 .نجلا ركذن ملو سنإلا انركذ امنإ :لاق ؟يملسلا

 نب رمع دنع ناک :لاق «ةديبع يبأ هللا ديبع نب رمع نع - ٠

 طض ىتفلا كرحتف «هيلع هلْ اعيش هَماَدف بتکي بتاک ز زيزعلا دبع

 بتکا :لاق «هنغ كاذ بهذ تح هکر تف ءايحتساو هادي تشعتراف :لاق

 .يسفن نم اهتعم“ ام رثكأ دحأ نم اهتعم ام هللاوف !يحأ نبا اي

 نب رمع فلح نحو لحجر سقت :لاق «ریرج نع -۲
 ماق الإ اهبحاص ىلع مزعأ :لاق «فرصنا املف «يلصي هلو باطخل ا

 ريمأ اي :تلقف :ريرج لاق .دحأ مقي ملف :لاق .ةالصلا داعأو أضوتف

 .نينول ني ٽول يهو ةزيد برعم :جريدلا (۱)
 .مفلا نم سفنلا جورخب ربدلا نم حيرلا ج ورح هبش «حير هتحت نم جرح يآ (۲)
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 فارشألا لزانم يف فارشالا ة ةلاسر

 اعوطَت انتالص نوكتف انلك انيلع مزعا نكلو «هيلع مزعت ال !نينمؤملا

 :لاق «يسفن ىلعو مكيلع مزعأ ينإف :رمع لاقف «ةضيرفلا هتالصو

 .ةالصلا اوداعأو «اوۇضوتف

 ُصقي ملسملا نب ديعس امنيب :لاق «ةيمأ نب ليعامإ نع -۳

 ينعي خب :لاقف «ديعس هجو ي رمع حب ذإ 4ظ باطخلا نب رمع براش
 !نينمؤملا ريمأ اي :لاقف طض "ثّدحلا ةعرف ديعس اهنم عزف هعرف

 .اهرد نيعبرأ هاطعأف كل "لقعنس « كاذ تدرأ ام :لاق !!ينتعزفأ

 :اهدحأ مسأ رفعح ینب نم نيلجر نأ ؛ةيمأ نب ليعامإ نع ٤-

 ركذتأ :رسن نبا لاقف .اًبتسا رسن نب رفعح :رحآلاو «باقع نب رفعج

 ءاح مث كلذ هلوقب باقع نبا هيلع دهشأف « تْحْلَس تح كئبرض ذإ

 ملف هنم هقحب هل ذحأي نأ هلأسف «ةنيدملا ىلع ريمأ وهو زيزعلا دبع نب رمع

 نب دعس ىلإ الوسر لسرأف «هل هب هذخأی اقش كلذ يف رمع دنع دج
 ىضق دق «معن :ديعس لاقف .ملع نم كلذ يف هدنع ام هلأسي بيسمل

 «هبحاص نم اهدحأ كلذ باصأ نيلحر نيب كلذ يف لف د نافغ نب نامثع

 نم رثكأ يه ال :لاقو «نامثع ىبأف «هنم هديقي نأ بيصأ يذلا هلأسف

 رمع امنإو «ةحزملا هذه لثع. نايبصلا نوبعادي ةداع رابكلا نأل كلذو سلا ريغصلا يأ )١(

 .زوج ال ملسملا عيورت نأل ؛هعوري نأ ال هفطاليو هبعادي نأ انه دارأ

 .ةيدلا :لقعلا )۲)

 .تالضفلا نم نطبلا نم جرخي ام لك :حالّسلا (۳)
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 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ تك

 اثالث وأ اريعب نيعبرأ هنم كل لقعنس انكلو -لحرلا دعقم ديري- كلذ

 ىلع باقع نب رفعجل زيزعلا دبع نب رمع ىضقف «ةيدلا ثلث «نيثالثو

 .نامثع هب ىضق يذلا لث. هبحاص

 لوسر باحصأ ناك :لاق «نمحرلا دبع نب ةملس يأ نع ۸١-

 نوسلجيو راعشألا نودشاًنتي "نيتواّمتَم الو نيق ةرحتملاب اوسيل ب هلل

 نم ءيش ىلع مهنم ناسنإ ديرأ ناف « «مهتيلهاج نورك ذيو مهسلاحب يف

 .ابضغ "اهقیلاه یرتف هانیع تراد هنید د رم

 موق لمح :لاق «شیرق نم خيش نع روهج نب نسحلا نع
 لاف ارج هعسوأف اياق «فيعألا رف نإ ىلع الث لجرا

 لاقت لسحب اوت

1Yيأ نب بلهملا لاق :لاق «شيرق نم خيش نع نسحلا نع  

 .هاطخ اه ًاطأطتيلف “ءاروعلا مكدحأ عم اذإ :

 هلا لوسر عد یف ناک :لاق هيأ نع دمحم نب رفح نع ۸۸

 :ضعب ىلإ مهضعب مامضنال ؛ةقزح :ةعامحلل ليقو «نيعمتمو نيضبقتم يأ )١(

 دهزلاو ةدابعلا نم «فعاضتلاو تفاخحا ها نم رهآ اذإ ؛لحرلا توامت :لاقي (۲)

 .موضلاو
 رظنلاو نينيعلا حتف نع ةيانك وهو ءلحكلا هد وسي يذلا اهنافجأ نطاب :نيعلا قالمح )۳(

 1 ' .دیدش رظنب

 .حيبقلا لعفلا وأ شرا ل ةغزلا ةحييقلا ةملكل :ءاروعلا )٤(
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 فارشألا لؤانم يف فارشإلا ة ةباسر نيحلاصلا رابخأ بك

 لاق ء""هرهظ فلحخ نم ناتقلحو ردصلا عضوم يف ةضف نم ناتقلح
 .ائيش ضرألا يف تطحف اهّتسبل :يبأ

 :ثالث يف ايندلا شيع تيأر :لاق «ةدرب يبأ نب لالب:نع -۹

 ال كولمو ءاهنع تبغ اذإ كبْيغ ظفحتو ءاهيلإ ترظن اذإ كرست ةأرما

 یوهی ام یلع لمعي وھف ؛كّونب ام عیمج كافك دقف «هعم ءيشب متهت

 اميف كنع ظفحتلا ةنوم عضو دق قيدصو «كسفت يق ام ملع دق هنأك

 ام كربخي ؛كتوادع هب دصري ام كتقادص يف ظفحتي ال وهف ؛هنيبو كنيب

 .كسفن يف ام هربختو «هسفن يف ٠

 جرح :لاق «يمشجلا شايع نب هللا ديبع نب دمحم نع ٠-

 :لاقف ؟سارف ابأ اي ديرت نیأ :لاقف «لحر هیقلف اًاح قدزرفلا

 لباق نود هتافام اذإ ءاقل هلامف هيقي نم اموي ردابأ

 فئاص موي يف ةرق نب ةيواعم ىلإ موق رظن :لاق «ةشئاع نبا نع ١-
 ام :ضعبل مهضعب لاقف ءاهب ٌرزتؤُم هل ةءابع هيلعو ديعب ناكم نم لبقأ دقو

 دقاعم تباط اغنإ :لاقف «خيشلا اهعمسف «رزألا دقاعَم نيبيطلا نم سايإ وبأ

 .ةيصعم الو ةرْجف ىلع اهودقعي مل مهنإ «هدقاعم تباط نم رزألا

 «اح رم ثروي ىنغلا لمح ءوس :لاق ‹«يفيص نب مثكأ نع-۲

 ٤۸۸/۱. تاقبطلا يف دعس نبا هحرحخأ «لسرم ثیدح (۱)
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 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر ,٠  قيحلاصلا رابخأ باتك

 ةتامّشلاو «ءافش هل سيل ءاد دسحلاو فرشلا عضي ا اوسو

 رمألا عامجو محلا لقعلا ةماعدو «ةهافسلا عم ةمادنلاو «ةمادنلا بقع

 .دهاعتلا ةدوملا ءاقبو ءلقعلا بعم رومألا ريحو ربصلا

 :يمرادلا نيكسم لاق ۹۳ ١-

 رهللا ثداح نم تشع ام اعشاح الو ٠ اکحاض ٌرهدلا ينس ام اذإ تسلو

 يرفو هژرحیف يضرع يقأ نكلو ةياقو يلام يضرع العاج الو

 رسعلا ىدل فعي ال نميف ريح الو المت يدبأو يرسُع یدل فعأ

 يرقف اوملعي ناب يناوخإو يقيدص اًرسعم تنك اذإ ييحتسأل ينإو

 ربك نم يب امو اضارعإو ًءايح  ْمهدهع لاح امو يناوحإ مطقأو
 يردي ال ثيح نم ءوسلا موي ءرلا ىنأ اعرف تيتا ام اًراع كي نإف

 رهَدلا نم ٌءالب ٌمَدعي ال ايجي نمو هقيدص ناکم ملعی رقتفي نمو
 رحذلاو ةعينصلا يف يلاوُلا سعبف ٠ مكيلإ نامزلا يناّجْلأ كي نإف

 :- ميم ينب نم ةلظنح ينب نم يبارعأ- فارغلا وبأ دشنأ

 رمال ةف عح كاوهي نم ٍلْبعَو ف كل لها تلق
 رمأالو يهن ەل سيل ءیرما لصوب وحرأ امو تلاق

 رُخ ىألا ماياأب يلو قلم رعاش ينإ تاققف

 رعش الوملعاەهنغي ل ةعاس ىتفلا جاتحا اذإ تلاق

AVY 



 فارشألا لزا يف فارشالا لاسر نيجلاسملا رابخأ باتك

 رر اهب ىطعي له قوسلا يف

 ٌرمتلا صخر امأ قوسلا يف

 هراعشأ رعاشلا ضرعيلف

 ةرمت ىلع رعشلا ذحؤي وأ

 ةورث ىتف رعشلاب لان ول

 ٠١- ىلظنحلا فارغلا وبأ دشنأ :

 اهاَرع تضقتنا دق ايندلا ىرأ

 ٌتّلوت دقف مالسلا ايندلا ىلع

 ثب وبا دشنأ ۹ ١-

 يدغأو حور يأ انزح ىفک
 اًح رع. يقيدص ىقلأ ام ربكأو

 يبحأ لك مادعإلا ضغب دقل

 :ريرضلا رشب

 هاف اندو اهبارخ نآو

 اَماَرذ ىلإ لاذرلا عقترااذإ

 يضرب الو قيدصلا يفكي ال كاذو

 :ناهبصأ نم لحجرل نيسجلا دشنأ - ۷

 مكنع ينصخشُي سيل ينإ ينب
 ىّغ كاذب مكبسكألالإ

 هب ماعلا عنص مكيفك

 نم مالال ةسماقلا نإ

 ةصقنم ضفخلا يف ىري یتفو

 سس

™ 

 ضف الو مكلىلق

 ضرع مکل یرُیو مکیفکی

 طم اهعتمل ماعللا نإ
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 ضرف الو هبلحي عرض ال

 رضفخلا هلهأبو هب ىرزأ



 .فارشألا لؤلنم يف فارشإلا ةداسر

 ضرع هل سدي ۾ هاوحف اًبصت المجتم ىنلغلا بلط

 ضن يبو مكروزأ قح مكرئاز رغ ينإ ينبأ

 لاف «ههحو اًرمع تركنتسا :هناوخإ ضعبل:لاقف «"هرشبو ديبع نبا

 :لاق ؟اغيش نالف نم تركنأ : ورمعل لاقف لجرلا يقل كلذ نع ٌةلَسف

 ام هركنُأ ءيش هنع يغلب ول هللاو هنإ :لاق :كرشب ثب رکنا دقل :لاق <

 نإ «هقظعو رذع هل نکی ناو هگرذع رذُع هل ناک ناف .هءاقل تكر ت

 .سيسن اذإ هللا يف يدنع ءاحإلا

 .رماع نب ةداوس ينب ىلوم رمعل نمحرلا دبع نب نيسحلا دشنأ - ۱۹

 ادوجتو هقالحأ نم عساو امم ٠ ابجعمال كارت معن ريثك

 ادهَمو عاطتسا ام هینبل یو يذلا دلاولا ةمحر انيلع ىّحت

 .ةرافك هل سيل ام بونذلا رش :لاق ۶ سابع نبا نع - کک

 .اوتغاف ميطعأ اذإ :لاق وص رمع نع - ۲۰۱

 ءاطع نم تغرف امدعب ارْمَع تنسلاج لاق «جيرج نبا نع < 0 ۲

 .نینس تس

 .ةداعلاك ههجو فرشبلاو ا

-AYA- 



 فارشألا لزانم ىف فارشاإلا ةلاسر
 هک رک ی ی

 «ورمع كنم یقلي ام :جیرح نبا يل لاق :لاق «نایفس نع - :

 .هتداسو ىلع تبلغ دق

 نع لاسي ماشلا نم انعاج نمم رت م :لاق ‹جیرج نبا نع -۲ ٤

 هعمو يرهزلا ىلإ ءیج جیرح نبا ناک :لاق «نایفس نع -

 ؟كنع اذه يوُرأ :لوقيف «باتک

 نيدلا نإ :لاق ل هللا لوسر نع هل يرادلا ميمت نع ١-
 ؟ هللا لوسر اي نمل :ليق (ةحيصنلا نيدلا نإ ‹ةحيصنلا نيدلا نإ .ةحيصنلا

 ..يهتماعو ‹نينمؤملا ةمئألو ‹هلوسرلو «هباتکلو "لل :لاق

 راصف «هباحصأ نيب امنغ مَسَق لي يبلا نع «ةمركع نع -۷

 «ىشنأ تنكل زعملا نم تنك ولف هلك رشلا تعمج دقل :لاقف سيت دعسل

 ."ةجعن (تنكل) نأضلا نم تنك وأ

 :لاق «عفان نع رمع نب هللا دبع انثدح :لاق «نایفس نع -۸

 ۷٤/١. ملسم هحرحخأ «حیحص ثیدح (۱)

 سابع نبا نع ۲۲۹/۳ دمها جرحا نکلو ؛ظفللا اذهب هحجرحأ نم دحأ مل لسرم ثيدح (۲)
 اهنإف «مكترمعل اهوحبذا :لاقو «هباحصأ ين رحنلا موي امنغ مسق ي يلا نأ ؛اعوفرم
 هاور ۲۲٠/۳: عمحلا ق يمثيملا لاق .اسيت صاقو يأ. نب دعس باصأف «مكنع يزجت
 .حيحصلا لاحر هلاحرو دمحأ
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 فارشألا لزم يف فارشإلا: سد

 نم َرعشا اباعص تناك اذإف مال قلا نم عش هل رمع نبا ناک

 ؟ًراعشإلا نیک :ةمربش نبا يل لاق :نايفس لاق .رسيألاو نعيألا قشلا

 كلذ دعب رمع نب هللا ديبع تيقلف ءاذه لعفأ م :لاقف ءاذهب هتربحأف

 ةلبقلا لبقتساو «هنيمب نع اهماقأ مرح نأ دارأ اذإ ناك :لاقف ؟هتلأسف

 .رسيألا قشلا نمو نمألا قَشلا نم رعشأ اباعص نك اذإو «َرعشأو

 لتق نمز ةليل لك نوعمسي اوناك :لاق «رانيد نب كلام نع -۹

 :لوقي جاتاق ريبزلا نبا

 دهعلا َمّدق امو ىكلَه اوكکشوأ دقف کاب ناک نم مالسالا یلع كی

 دعولاب نقوي ناك نم اهّلم ذقو اهريحخ َربدأو ايندلا تربدأو

 .ادحأ نوری الف نورظنیف

n.لشمتي يروثلا نايفس لاق : 

 اهقفاوُي هتارزغ ضسعب يف هتم نم رف نم كلشوي

 اهقئاذ ءرملاف سأك توملل امره تسمي ةطبَع ت م نإ

 :لوقي حبصأ اذإ نسحلا ناك :لاق «يروثلا نايفس نع ١-

 هلتاق وه يذلا ءادلا فرع اذإ ىق نم ّمَدق ناک ام ىتفلا رسي

 :لاق ىسمأ اذإو
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 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر ۰ نيحلاصلا رابخأ باتك

 قابب ايندلا ىلع يخامو ب ةقابب ايندلاامو

 رصمف «رئاط ىلع ايندلا تلم :لاق «ةيواعم نب سايإ نع ۲١-

 اف نلاو نارا الو )وخوا ةريزحلاو «ناحانحجلا ةرصبلاو

 اغإو ؟دنع لاس ميعن يأو !هللا لوسر اي :يبأ لاق ی سا ا

 “)(نوكيس كلذ نإ» :كلي ىبلا لاق ؟ءاملاو رمتلا نادوسألا امه

 نع ذَموَي َّنلَكَسْقل مق :هلوق يف 4ظ دوعسم نبا نع - ٤

 !ينب اي :يبأ لاق :لاق «زيزعلا دبع نب رمع نب زيزعلا دبع نع -

 .المع دحت ال ٌدحت ام نسحأ ىلع اهلمحاف ملسُم ةملك تعم اذإ

 نع نسحلا لع :لاق «قيقرلا بحاص نامشع يأ نع ١

 «بیذکلاب ءال وه قفان «مت متشحوتسال مكنع اوعفر ول ول :لاقف ؟قافنلا

 .لمعلاب ءالؤه قفانو

 ؛امئاص تنك نإ :لاق «هلأس الحر نأ ؛ 4ظ ةريره يبأ نع -۲۷

 رحخآ اتیب تلحد مث .كمعطأ هللا :لاق ؟سات انأو تلكأف يأ تیب تلحدف

 .ردصلا ماظع سوؤر عمتحب :وحؤجلا (1)

 ٠۳۹۲/۲. ةحام نباو ٤٤۸/٩ يذمرتلاو ٠١٤/١ دمحأ هحرحخأ «حيحص نسح ثيدح (۲)
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 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر نيجناصلا رابخأ باتك

 لاق ؟تبرشو تلكأف رحآ اتیب تلحد مث .كاقس هللا :لاق ؟تبرشف

 .مايصلا دّوَعَت م تنأ !يحأ نبا اي :4 نط ةريره وبا

 ىلإ هوكَش هتوحإ نأ ؛هإ يراصنألا علس نب سيق نع -۸

 .هيف طسبو هلام يف عرسأ دق هنإ !هّللا لوسر اي :اولاقف ي هللا لوسر

 دبل كنأ نومعزي ؛كنوكشي كتوخإ نأش ام !سيق اي» :هللا لوسر يل لاقف

 ةرمثلا نه يبيصت ذحآ ينإ !هللا لوسر اي :تلق :لاق (؟هيف طسبتو كلام

 ‹يردص ي٤ هلل لوسر برضف ؛ينبحص نم ىلعو « هللا لیبس يت قفنأف

 تحجرحخ كلذ دعب ناك املف .اثالث ”«كيلع هللا قفني سيق اي قتفنأ» :لاقو

 .هرسيأو الام يتيب لهأ رثكأ انأو رمت ةلحار يعمو هللا ليبس ي

 مثيلا نب سيق نب بيبش نب يردسلا نب ؛ رهاقلا دبع نع - ۹

 ضبق املف ؛هموق تاقدص ىلع مثيلا هدح لمعتسا ي يبلا نأ ؛يملسلا

 ركب ابأ اهب ىتأو ةقدصلا نم هدنع ام فو «برعلا تّدتراو ل ينلا

 ناقربزلا اهب ىفو :ركب وبأ لاقف :لاق «ردب نب ناقرزلا كلذ لعفو

 :اعروت وأ اجرت متا اھب یوو ءامرکگ
 لاق .مصاع وبا دايز نب دیعس هب درفت :لاقو ۲٤١١/۸ طسوألا ي :يناربطلا هج رح )١(

۶ DR REN O 

 راصتخاب كلذك هدررأ دقق ريبكلا عيراتلا يأ يراخبلا هنج ظفاتلا د دوصقم :تلق

 يف - علس نب سيق - يباحصلا اذه جرخي مل يراحبلا نإف حيحصلا دصقي الو ۷

 .هحیحص
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 فارشألا لؤانم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك
TE RT O a E OE EO. eg TI E TOE TE E TO TT a O 

 :كلام نب بعكل ب هللا لوسر لاق :لاق هلط رباح نع -۰

 ركب ابا ای» :لاق ؟وه ام :لاق ‹«هتلق اًرعش اًيسن ناک امو كبر يسن ام»
)0 

 :لاقف ̀ (؟دشنأ

 بالغلا بلاغ بلغيلو ٠ ٠ اهر بلغتس نأ ةنيخس معز
 ىلع يلب يبلا فقو :لاق «يطاحلا ميهاربإ نب نامثع نع ١-

 :ركب وبأ لاقف .«نقلفي» :لاقف «رکب وبا هعمو ردب یلتق

 :لاقف «رکب ابأ مظعتسي . نقف ا لاقف

 منرال نب لا دبع تا :لاق «هييأ نع ملأ نب ب دیز نع -۲

 حيحص ثيدح :لاقو .كل كلذ سني مل هللا نإ امأ :ظفلب ٥٥٦/۳ مكاحلا هحرحأ (۱)
 ٠٠١/١ خيراتلا يف يراخبلا هحرخأ امك .حيحص :يبهذلا لاقو .هاحرخي ملو دانسإلا
 ۲۲٠۲/٤ ةريسلا يق ماشه نباو «دبعم نب ةيواعم نع ۷١/۳ ةباحصلا مجعم يث عناق نباو
 ظافلأب مهلكو ٠٠٤/١ ةباصإلاو ٠١٠١/۳ باعيتسالاو ٥۲٦/۲ يهذلل ريسلا رظناو
 ١ .ةبراقتم

 ٥۷۹/۳. و۲/٤۲۹ ریثک نبا هلاق «هیزاغم يف يومألا هحرحأ «لسرم ثيدح (۲)
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 فارشألا لزانم يف فارشإ¥ا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 20 ع

 ‹قروو بهذ نم ةينآ ءالولج ةيلح نم ةيلح اندنع نإ !نينمؤملا ريمأ اي

 «يٽذآف اغراف ينتير اذٳ :لاقف «كيأر هيف یرتو اموی كلذل غرف نأ رظناف

 غ٤ ٠م يل طسباف لحأ ا لاقف ءاغراف مويلا كارأ :لاقف ءاموي «هءاجف

 كنإ مهللا :لاقو ؛ هيلع فقو ىتح رع اندف «هيلع بصف لاملا كلذب یتا

 نييبلاو ءاستلآ م توهلا بح ساتل نير » تلاقو تركذ

 :تلقو ءا دس ا ر دلو بدلا ةرطنقُملا ريطتَقلاو

 ا 4 مک انياورْفت و كتاف ام یَلعأوَسْأات دیک

 حلا يئ هقفتأ ينلعجاف مهللا ءانل ةر امي حرفت ال نأ عيطتسن ال انإو

 اا دبع هل لاقي لمح هل نباب رمع ياو :لاق «هرَش نم ينذعأو

 اقش كمأ ىلإ بهذا :رمع هل لاقف ؟اغاح يل بهه !هاتبأ اي :لاقف

 .اقيوس

 ثعب :لاق «رمع نب هللا دبع نب دقاو نب هللا دبع نع ۳

 ؛ةيلج هيلع هللا ةر باطخلا نب رمع ىلإ قارعلا نم هه ىسوم وبأ

 بحأ تناك و باطخلا نب ديز تنب ءامسأ هر ينو « هيدي نیب تَعضْوف

 لاح ةيلحلا نم تذحأف «مهيلع ضط ةماميلا اهابأ لتق ال هسفت نم هيلإ

 نم متاخلا ذحأ ؛تلفغ املف اهًمزتليو اهلي اهلبقي اهيلع لبقأو ءاهدي يف هتعضوف

 .يع اهو :لاقو «ةيلحلا يف هب ىمرف اهدي

 .دلحلا نم طاسب (۱)

-AAe - 



 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاضلا رابخأ باتك

 «كّلضْيو هعيط مامإ :رهظلا م مصاوق عبرا :لاق «نسحلا نع - ۶ ٠

 هرشن ارش ملع نو «هرتس ريخ ملع نإ راحو «كنوختو اهنَمأ ةحوزو
 . ددم هنع هبحاص دج ال رضاح رقفو فرکذو

 ةيلهاجلا يق ةأرما تناك لاق لف > صاعلا نباورمع نع - °

 :اهفاوط يف لوقت يهو «سانلا نم اهنورتسي نينب ةتس اهو تيبلاب فوطت

 ًبهالَسلا ةيتفلا تبهو تنأ بكانملا يذ تيبلا بر مهللا
 بلاحلا اهيف راح ةمجهو براسلا دارجلا لشم ةلثو
 ...ls | نيب هلاح امأ بهاذ لکو مايأ عاتم

 لاقف ؟ةعست ىبأو دحاو افع ءءايلوأ ةرشع نع لئاس لأسف «فوعو ديبع

 مدلا ىلع ًأرحأ تنأل :سنوي لاقف :هتلق دحاو ىلأو ةعست افع ول :فوع

 “۲ ڊ ديزي نم

 .دیزي ل قص e هذه نإ :لاقف «هباکرب

 لهأ اديس نيريس نباو نسحلا :لاق هللا دبع نب راوس نع -۸

 .يل كنم قدص ةمركم يأ (۲)
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 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 .يضر نم يضَرو «بضغ نم بضغ ‹مهیلاومو مهبرع ةرصيلا

 نب مكحلا نب ىح لاق :یف ر س ب دغش نب قاحسإ نچ ۹

 نع عضاوت نم :لاق ؟لضفأ لاجرلا يأ :ناورم نب كلملا بعل صاعلا يأ

 .ةوق نع ةرصنلا كرتو «ةردق نع دهزو «ةعفر

f.لث كلما ديوي م :لاق هييأ نع يلكلا ةناوع نب مكحلا نع -  

 عي مور ميم لشعب ثارتلا بلطي ملو «شيرق شم ربانملا لع ملو «بلك

 عير ا جیو سيق لغم روغشلا سملو «فيقث لغم اياعرلا
 نما لثع جارا بخ مر

 هللا دبع لاق .دسأ رضم ةنسلأو «ميمت رضم لاجرو «سيق رضم ناسرفو

 ديسلا دوسیو ‹ةيسورفلاب سيق نم ديسلا دوسي :لاقي ناکو :فوع نبا

 .ملحلاب ميمت يف ديسلا دوسيو «دوجلاب ةعيبر نم

 اک میلا ےک ےیل نر ينضغبأ موقلا ميل تيقل اذإ

 هل لاقي مهنم لحجر نع هيبأ نع يرافغلا ركب نب ريكب نع -۳
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 فارشألا لزاتم يف فارشإلا ةلاسد

 لحر هيدي نيبو يشع هيلع هللا ةحر باطخلا نب رمع جرح :لاق «ةلضن
 هيلع فقوف «اهادكف ايدك ةكم ءاحطب نبا انأ :لوقي وهو رطح

 كلف لقع كل نكي نإو ءٌمَرك كلف نيد كل نكي نإ :لاقف «رمع
 .ءاوس رامحلاو تنأف الإو «فرش كلف لام كل نكي نإو «ةءورم

 ةمحر باطخلا نب رمع عم فوطأ تنك :لاق هڪ سابع نبا نع حس٤

 :لوقي وهو ةاهملا لغم ةأرما هقنع ىلع يبارعأ اذإف ؛ةبعكلا لوح هيلع هلل

 كرهُشلاعبتأاطوم الولالمجاهم ترص
 الوت وأ طقست نأردحأ المت نأ فكلاب اهلدعأ

 اليزج الان كاذب وحرأ

 ‹« قارما هذه :لاق ؟كّجح امه تبهو دق يتلا ةأرملا هذه نم :رمع لاقف

 «ةمامق لوكا «ةماغرم ءاقمحل اهب يعينص نم ىرت ام عم اهنإ هللاو
 ناک ذإ اهیف عنصت امف :رمع لاقف .ةماح امه یقبب ام مالا ةموۇشم

 .بجعلا ةيشم يشحو ليامتي يأ (۱)

 ىلع رختفي نأ ديري ىنعم او «ةكم ايلا ةيناثلا ءادكو ءةكم لفسأب عضوم ريغصتلا يدك (۲)

 : .اهلفسأو ةكم لعأب نم
 .اهلعبل ةبضغم يأ :ةماغرم ةأرما (۳)

 ."ةماق" ناسللا ي )٤(

 .كلذ ريغ ليقو «سأرلا ىلعأ :ةّماا )١(

 .كلذ ريغ ليقو ةلبنسلا ليقو تابنلا نم ةب ةبطرلا هب ةضغلا :ةماخلا )٩(
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 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر

 امأ :لاق .كرتث الف لايع مأو كرف الف ءانسح :لاق ؟اذه اهيف كلوق

 .اهب كنأشف ل

oىسوم يا لإ باطلا نب | رع بتک لاق ءنایفس نع -  

2 

 قالحألا "قارمو «رومألا ةءاندو كايإف ءءاشي

 رمع بتك :لاق «بيبح نب كلملا دبع ينوجلا نارمع يأ نع ۲۳١-

 نوعفري هوجو سانلل لري م هنإ :دؤ يرعشألا ىسوم يبأ ىلإ باطخلا نبا

 لدعلا نم فيعضلا ملسملا بسحبف «سانلا هوجو مركأف «سانلا جئاوح

 .ةمسقلاو مكحلا يف فصني نأ

 ىلإ امئان هلظ ةحاور نب هللا دبع ناك :لاق «ةمركع نع -۷

 تعزفف ءاهيلع عقوف ةرجحلا بنح ىلإ هل ةيراج ىلإ ماقف «هتأرما بنج

 «عزفف «ةرفشلا تذحخأف ءتعحر م هتأرف تبهذف تماقف «ةأرلا

 ءا 8 ء٤ . »أا و ,Me r) 0 ا

 اا ب 8 o ِ و 8

 نأ اناهن لل هللا لوسر نإق :لاق «كْيفتك نيب ةرفشلا هذهب تأَحول

 .ضغبت ال يأ (۱)

 ينادم رخآ :ردصم ينو نا ءس يآ دارم لجرو ؛قمارم دارملا لعلو «لصألاب اذك (۲)

 .قالحخألا

 ؟كنأش امو «كلاح ام :يأ ماهفتسا ةملك (۳)

 .كيفتك نيب ةضيرعلا ةميظعلا نيكسلا هذهب تبّرضل يأ )٤(
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 فارشألا لزم يف فارشإلا ةلاسر ۰ نيحلاصلا رابخأ باتك

 :لاقف !؟ىلع ًارقاف :تلاق .بنح وهو نآرقلا اندحأ ارق

 طاس حبصلا نم ٌروهشم حال امك هباتك ولي هللا لوسر اناتأ

 عقاو لاق ام نأ تانقوُم هب انب ولقف ىَمعلا دعب ىدهلاب اناتأ

 عحاضلا نيرفاكلاب تلقثتسا ام اذإ هشارف نع هبنج يفاجي تیب

 كحضف هئربحأف ا يبلا تيتا :لاق .رصلا تبذو لب نما :تلاق

(۱) 

 «هل ةيراح ىلع هتأر ةحاور نبا ةأرما نأ ؛داملا نبا نع -۸

 :هل تلاقف .اهدحاجي ماقف !!اضيأ يشارف ىلعو :هملكُت يهو هل تلاقف

 :لاقف بح تنأو نآرقلا أرق ت ال كنأ ملعأ ينإف ؛نآرقلا نم ةيآ ًارقاف

 اي رفاكلا ىوثم راتلا نأو وح هللا دغو نأب تدهش

 انيملاعلا اتر نرمل قوفو فاط ءالا قوف شرعلا نأو

 ةادش ةكئالم ةلمحتو

 اه ناکو ةًأرما ةحاور نبال تناك :لاق «عفان نع -۹

 تةحاور نب هللا دبع نع ةريره يبأ نع ۳۸۷/١ هحيحص يف يراخبلا تايبألا هذه دروأ (۱)
 طظفاحلا لاق ۲۳۸/١ ريسلا يق يهذلاو ٠٠١/١ ننسلا يف ينطقرادلا اهجرحخأ ةصقلا هذهو

 لاق .هنع تكسو .ةمركع نعنارهو نب ةملس نع ينطقرادلا اهاور ۲/٤: حتفلا يف
 ةروهشم هنآ لع عقو نوح ینا هټجوز عم هتصقو 1 ٣| An باعيتسالا ف بلا دبع نبا

 .حاحص هوجو نش اهاتیور
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 .فارشألا لؤابم يه فارشإلا ةلاسر . نيحلاصلا رادخأ باتك

 «لعف دق نوكي نأ '”تقرفو «هل تلاقف ءاهيلع عقوف ةيراج هل تناكو

 :لاقف ؟بْنُح كنإف اذإ يلع ارقا :تلاق ! هللا ناحبس : :لاقف

 لع نم تاومسلا قوف يذلا لوسر ٠ اًدمحم نأ هللا نذإب تدهش

 لبقتم هنيد ن لمع هل  اًمهيلك ىيحيو ىح ابأ نأو
 ٠- الو «قيدص لولل سيل :لاق «نايح نب لتاقم نع لحسود 

 ةمأ ةفآ ءاوهألا هذه لهأو «لقعلل يقلك ةمكحلا يف رظنلا لوطو «یننغا

 ركذلا اذهب نوديصيف «هتيب لهأو لب يبلا نوركذي مهنإ ؛ب دمحم

 يقسي نع مههبشأ امف «يواهملا يف مهب نوفذقيف سانلا نم لاح لا نسحلا

 ؛مُهرصبأف «قايرتلا مساب لتاقلا مسلا يقسي نمو «لسعلا مساب ربّصلا

 ىاوهألا رج يف تحبصأ دق كنإف ءاملا رحب يف تحبصأ نكت الإ كنإف

 نم اًبهذم ٌدعبأو ءافصاوع ٌرثكأو ءابارطضا ٌدشأو «اًرْوغ قمعأ وه يذلا

 ءةنسلا عابتا لالّضلا رفس اهب عطقت يتلا كّيطم نكتلف «هيف امو رحبلا

 . نودمعي هللا ىلإ نيذلا ةرايسلا مه مهنإف

 تنب بنيز نفد ي رمع امنيب :لاق «رايس نب نامثع نع -۱

 .تفاح يأ (۱)

 ۱۰۸/۱۰ رکاسع نبا خیرات نم اهانک ر دتسا ‹«لصألا يف ةحضاو ريغ تاملكلا ضعب (۲)

 وه برعم يسراف :قايرتلاو رم رجش ةراصع :ربّصلا .فنصملا قيرط نم هجرحأ دقف
 .مومسلا ءاود
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 فارشألا لؤانم يف فارشإلا ةلاسر نيخلاطلا رابخأ باتك

 لبقأف «نْیرصمُم نیب هرعش الجرم شیرق نم لجر لبق ذإ ؛شحح
 فيك :لاقو «ةراجحلاب ايمر هعبتأو اًدش هقبس ىح ةردلاب اًبرض رمع هيلع

 .مهّنَأ نونفدي خايشأ ؟بعل ىلع نحنو ؟انتئج

 اسلاج ناك نوميم نأ ينغلب :لاق «هللا دبع نب راوس نع - ۲

 ريخ نطاوملا ضعب يف بذكلا نإ :لاقف «ماشلا له ءاًرَق نم لحر هدنعو
 :لوميم لاقف .ریح نطوم لك يق قدصلا ءال :يماشلا لاقف .قدصلا نم

 ىهتناف «رادلا لخدف فيسلاب ةع رخآو ىعسي الحر تيأر ول تيأرأ

 :لاق .ال لوقأ تنك :لاق ؟الئاق تنك ام ؟لحرلا تیرا :لاقف «كيلإ

 .كاذف

eیتآ الجر هللا محر :لحر لاق لاق «لاله نب ديم نع  

 N Ek لجل وذ كبَر هجو یقبيو و :ةيآلا هذه ىلع

 .يركلا یقابا هجولا كاذب هللا لأسف

 عضار وهو نسا ىلع تاخد :لاق .ثعشألا يأ نع ٤-

 ٠ .هّمشي وأ اهّمشي ةناحير هديبو ىرخألا ىلع هيلجر ىدحإ

 .ةفيفح ةرفص اهيف يتلا بايثلا نم ةرصمملا :ةياهنلا يف لاق )١(
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 فارشألا لزم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ اتك ۰

 ؟رحآلا اذه نم ربقف «هيلع ينشب لعجو بهو ابأ هللا محر :لاق .ةبقع نبا

 ناك هنإ :ليقف .هللا هحرف اذهو :لاق .رعاشلا يئاطلا ديبز يبأ ربق :ليق

 . رک ناک هنإ :لاق !!اینارصن

 رهنلا ملسم نب ةبيتق عم تربع :لاق «نصح نب ليورلا نع ۲٤١

 اذإف ديدح نم متاح هدي يق هدعب وهو الإ ةربع نم امف «ةربع سم

 يف ينقرغف طق امهرد تن يأ ملم تنك نإ مهللا :لاق «رهنلا طسوت

 .رهنلا يف هفذقي من « ماحلا ادم ترغأ امك نا ٠

iV:نم ةنيدم نينسلا نم ةنس ةبيتق عم انوزغ :لاق «ليورلا نع -  

 ينقحلف « رهن يف ضف ىلع ةليل تاذ سانلا محزأف «ناسارخ ندم

 .ءىط نم :تلقف ؟لحر اي تنا نمم: يل لاقف ءلغب وأ ةلغب ىلع لحر

 ينب نم :تلق ؟ةليدح ينب يأ نم :لاق .ةليدحج نم تلف ؟اهيأ نم :لاق

 ؟لوقي يذلا فرعتأ :لاق «ناعدح نب ةبلع نب ريبح

 اًراط ثيح اًرئاط يقي الو راعلا بحل دالبلا بوي

 اًراسيلا يقالي نيح لك ىلع ارئاطاخراب الو احینس

 تضبقف «يدع :هتبادل لاق «يميتلا ءا نب رمع لوق نم اذه «معن :تلق

 يف مهروحأ نوفوتسي مهنأل اجرك ناك ولو الف رفاكلا امأو ةصاح ملشملا ىلع مخرتي )١(

 .نودلاح منهج يفف ةرحآلا امأو ايثدلا

 . هتم ءاملا ب رشم :رهتلا ةضرف (۲)
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 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ بانك
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 ا يتمناه هلاو ت تلقف ا

 يل لاق «نميلا ىلع تلمعتسا ال :لاق دمحم نب ةورع نع -۸

 ‹«كقوف ءامسلا ىلإ ٌرظناف تبضغ اذإ :لاق .معن :تلق ؟نميلا تيْلوُا :يأ

 .امهقلاخ مظعأ مث «كنم لفسأ ضرألا إو

 ىلإ ةيواعم نم باتك. ءا :لاق «ريبزلا لآل ىلوم ريثك يبأ نع -۹

 ريما نب ديزي .نينمؤملا ريمأ ةبشو نيملسملا ديس نإ :ةنيدملا ىلع وهو ناورم

 .ىرحألا ىلع هيدي ىدحإ ناورم حسمف :لاق «هل انعياب دق انإو «نينمؤملا

 املك ؛ةّيلقره يه اغفإ !ناورم اي :قيدصلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع هل لاقف

 ۾ رمعل امو ينفلختسي م ركب يبأل ام «هناكم لقره ناك لقره تام
 ىذّلآو ل :هيف هللا لزنأ يذلا تنأ :ناورم هل لاقف !؟؟هللا دبع ضلحختسی

 ماقف :لاق [«دعالإ ةيآلا 4 ي حرا نأ نادم امل قا تدل ول ق
 «بابلا ىلع رسب ثيرضف ؛اهربحأف ةشئاع ىلع لحد ىتح نمحرلا دبع
 ديا مهنأك سانلا یرأ يف أ اول ؟نآرقلا لوا انيلعأ !ءاقرزلا نبا اي :تلاقف

 كنم انوي ام ولور لاف .اهراطقأ نم جرخب الوق تلقل نوشعتري

 ٤ .دحاوب

 ديعسو ةمركع نإ :يرهزلل تلق :لاق «لذملا ركب يبأ نع ٠-
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 فارشألا لزم يف فارشالا ةف اسر

 نب ثراحلا :ديعس لاقف «“ نيئزهتسملاا نم لحر يث افلتحا ريبج نب

 هما تناک .اعیمج اًقَدَص :لاق .سيق نب ثراحلا :ةمركع لاقو . .ةلطيع

 .اسيق ىعدي هوبا ناک و «ةلطيع ىعدت

 هيف كوش ال ارو سانلا تكردأ :لاق هظ ءادردلا يبأ نع ۲١١-

 م مهتكر ت نإو كودقن مهدت نإ ؛هيف قرورال اکوش اوحبصأق

 .كرقف مويل كضرع نم مهضرعُت :لاق ؟عنصن فی :اولاق .كوکرتب

 فوطأ اناني :لحر لاق :لاق «بلعث نب عيبرلا نع

ES elيب نعطقت ال !نيلوذحملا نيعُم اي  

 .ةنملا كنم ارق لعحاف ؛كئاتفب لح كّقيض «دمحم كيبن روز

 ىکبف نسحلا هاب ىضقتسا ال ةيواعم نب شاب نأ ءديمح نع - - ۳

 «ةثالث ةاضقلا نأ ينغلب !ديعس ابا اي :لاق ؟كيكیي ام :نسحلا هلا لاقف ٤سايإ

 لحرو «رانلا ي وھف یوا هب لام لحجرو «راتلا يف وهف ًاطحأف دهتحا لحر

 نم زعو لح هللا صق اميف هنإ :نسحل ا لاقف «ةنسبا يف وهف باصا دهتحا

 ذإ نلمس درواّدَو  :ك هللا لوقي «ءالؤه لوق دري ام نامیلسو 2

 تیدهش خییکحل س ررقلآ منع ويف شقت ذا ي نامڪ

 لاق ةيآلا [٠ه:رحس] ج ےریورچتسملا كيفَ اتاط :یلاعت )093

 نب رابهو ةريغملا نب دونو تاو ب صامل هتم فا لؤزهتسملا :يعتخلا

 .ةلطيع نب ثراحلاو بهو نب ثوغي دبعو دوسألا
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 فارشألا لزانم ىف فارشإلا ةئاسر نيحلاصلا رابخأ باتك
 ي

 ر رو و ا

 ینئأف .«[- نسا 4 اًملعَر اسك انشاء ےس اتنه

 ىلع ذحخأ ىلاعتو كرابت هللا نإ :نسحلا لاق مث .دراد مذ لو نامیلس ىلع هلا

 هيف نوشخي الو «ىوهلا هيف نوعبٌتي الو ءانمق هب نورتشي ال .:انالث ءاملعلا

 ركح اي نروتنآ خدع كتو کح فب و » ةيآلا هذه ارق م ءادحأ

 .*:۲ةس] 4 ر دیلق اسمن ییا اور و لوق ىلإ 4 هلآ
7 

 ؟تنأ نم :لحرل لاق ب رمع نأ رافد ني برا نع 4
 .هللا باتکب يضقأ :لاق ؟يضقت فيكو :لاق .قشمد يضاق انأ :لاق

 لاا هللا لوسر ةنسب يضقأ :لاق ؟هللا باتك يف سيل ام ءاج اذإف :لاق

 رار یاسا :لاق ؟هللا لوسر ةنس يق سيل ام ءاج اذإف :لاق
 مهللا :لقف تسلح اذإ :رمع هل لاقو .تنسحأ :رمع هل لاقف .يئاسلحج
 بضغلا يف لدعلا كلأسأو ملح يقف ناو «ملعب يضقأ نأ كلأسأ ينل

 ام :لاق .رمع ىلإ عحر مث ريسي نأ هللا ءاش ام راسف :لاق .اضرلاو

 لك عم نالتتقي رمقلاو سمشلا نأ مئانلا ىري اميف تير : :لاق ؟كعحر

 .رمقلا عم :لاق ؟تنك امهيأ عم :لاق .بکاوكلا نم دونح امهنم دحاو

 لَّيَلا هياء انو نيا راهنلأو لَْلا اتلعَجَو  «هلاب ذوعن :رمع لاق

 .ادبآ ال يل يل ال هللاو ۲ «رس] 4 2 ارم راها ةن او

 ةيواعم عم لق لجرلا كلذ نإ نوري :لاق
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 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاس

 ةليل تاذ جرح هنأ ؛اذه رمع ثيدح عمسأ تلز ام :لاق ج هللا لوسر

 ىهو اهباب اهيلع ةقلغم ةأرماب رمف اريثك كلذ لعفي ناكو ةنيدملاب فوطي

 :-رمع ا عمتساف- لوقت

 هکاوک يرست ام لیلا اذه لواط

 هريغ ءيش ال هللا الول هللاوف
ddںی ۶ ۰.  

 نعلم عدب ريغ يهالا تسبو

 اغأك اروطو اًروط ينبعالي

 ُةبعالأ عيجض أ ينقرأو

 ةناوج ريرسلا اذه نم كرل
 هبحاصم هیوتحب ال اشجلا فيطل

 ُهبجاح ليلا ةملظ ىف رمق ادب

 ُهبتاك رهدلا في ال انسفنأب

 «يتيب يف يقشحو باطخلا نبا ىلع ناّهَل :تلاقو «ءادّعصلا تسفنت م

 حبصأ املف « هللا كمحر :رمع امه لاقف .يقتقفن ةلقو «ينع يحوز ةبيغو

 .اهجوز هيلإ حرسي هلماع ىلإ بتكو ةوسكو ةقفنب اهيلإ ثعب

 ةأرملا ربصت مك :ةصفح هتنبا رمع لأس :لاق «ءنسحلا لع ١

 نم رثكأ الجر ٌرهُحأ ال مرج ال :لاقف .رهشأ ةتس :تلاقف ؟لحرلا نع

 .رهشأ ةتس

 هللا ةکئالم نکل :لاقف .يردُأ ال :لوقتف «لأست ام ةرثك نم يحتسنل

 لإ اتل ملع إل  :اولاق نأ نوملعي ال امع اولس ثيح اويحتسي مل نوبرقملا
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 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر . نيحلاصلا رابخأ باثك

4 

 ر ل للا فقف اقداص تنك نإ :ىعشلا لاقف «سانلا نم
« 

Cn 

 .كل هللا رفغف

 ماج نب يدع للا سيق يق نب ثعشألا لسرأ :لاق «رماع نع - ۲0۹

 ثعشألا هيلإ لسرأف «هيلإ لاحرلا اهتاحو اهألمف متاح روق ريعتسيل

 .ةغراف اهٌريعُت ال انإ يدع هيلإ لسرأف «ةغراف اهاندرأ

 يف ثعشألا اهمّسقف ةقذحُم ةملعم سرف ةئامسمخب سيق نب ثعشألا ىلإ

 اخیش هب تثدحف :دیعس وبا لاق ؟ ساخت ينتدهعأ :هيلإ بتكو «هموق

 نب ديعس ناك :لاق «يميتلا ضفلح نب دمحم هللا دبع يأ نع ١-

  :اتمتي تي يئاطلا ديبع

 ةقالطلاب مقالو ايم سالا نم تيقل نم رشبلاب قلا

 ةقادصلا رعت دقو اقيدص تيداع يداعت نأ تعش یش املک

 .قيقرلاو باودلا عئاب :ساخنلا )١(
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 فارشألا لزانم ىف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك
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 اص نب ةملس نب دمحم تعم :لاق «يميتلا هللا دبع يبأ نع -۲

 :هيبأ نع دشني ليبترأ نبا

 ىلعلا ينتبي ينغلا يطعي ام لكام

 اهلهأ ةعينصلا لوي م ءرملا اذإ

 هلهأ وه نم فورعملا عدوي نمو

 لٌتؤم ريغ دهاح صیرح نم مکو

 قف نم صرحا اعد دق مك نصرحت الف
 اًيهان تنك نإ َرْجّرلا نبرقت الو

 هعضاوم نيأ فورعلا ٌرصبي الو
 هعئانص تعاضو دصق نع راح دقف

 هعئادو تناک ثیح اموی كرسي

 هعماج وه يذلا راص هريغ ىلإ
 هعواطت نيح هنأ ةياغ ىلإ

 هعجارُت نيح لوقلا ي لو اجو

 ثعشألا لآ نم لحجر ىلع لجرل ناك :لاق « قاحسإ يبأ نع -۳

 ىلصف بهذف :لاق .ةادغلا يعم لصقل :لاقف «هاضاقتي هاتأف «قح سيق نبا

 ىلإ ثعبف :لاق .دجسملا نم دحأ جرخي ال :سيق نب ثعشألا لاقف .هعم

 .هقح هاطعأو نيلعنو ةلخ ذحأف :لاق .نيلعنو ةَ لجر لك

 ينا :لاق «هيبأ نع ءيط نم لحر ينثدح :لاق «میعن يأ نع ٤-

 لجر مهب رمف :لاق «ةريبه نبا نولتاقي مهو هيحأو ةبطحق عم فقاول
 لوقي :لاق .هلل دمحلاو ءيط نم :لاق ؟لحرلا نمم : عب هل لاقف

 .ايشرق نوكي نأ اذه رسي ام :ةبطحق

 هللاو :يدهملل تلق :لاق ‹يديعسلا ديعس نب ورمع نع ٥-

 ؟يه امو :لاق .دحأ يف يه ام لالخ ثالثل كيف نإ !نينمؤملا ريمأ اي

 -۸4۹ -۔



 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 .كتعاجشو س لالا كؤاطعإو ا هللا لوسر نم كتبارق :تلق

 يف تلق :لاق .هللا الإ طق ادحأ تفح امو اعاجش نوكأ ال يل امو :لاق

 .!سرحلا ءالؤهب عنصت امف :يسفن

 «ةثالث لاحرلا.:لاق «هيلع هللا ةمحر باطخلا نب رمع نع ١-

 اهلهأ نيعت «دولو دودو «ةئيل ةنيه ةملسم ةفيفع ةأرملاف ؛ةثالث ءاسنلاو

 ءاعو ىرحألاو ءاهدجت املقو اهلهأ ىلع َرهدلا نيعت الو «رهدلا ىلع

 نم قنع يف هللا اهلعجي مق لغ ىرحأو ءاتيش كلذ ىلع ديزت ال دلولل

 رومألا تلبقأ اذإ لقاع لحرف :ةثالث لاحرلاو .ءاش اذإ اهعزايو ءاشي

 «هفرعي الف رمألا هب لزاي رخآو «هيأر دنع لزنو هرمأ اهيف رمأي تهبشو

 الو ادشر رای ال راب ٌرئاح رخآو «مهيأر دنع لزنيف يأرلا يوذ يتأيف

 .ادشرم عيطي

 زرما دافأ ام هللاو :لاق هيلع هللا ةحر باطخلا نب رمع نع -۷

 دافأ ام هللاوو «دولو دودو «قلخلا ةنسح ةأرما نم اريح هللاب ناعإ دعب

 هللاو «ناسللا ةديدح قلخلا ةئيس ةأرما نم ارش هللاب رفك دعب ةدئاف ؤرما

 ۰ .اًعباتتم ءاطع لالا كؤاطعإ يأ (1)

 هقنع يف لمق سبي اذإف رعش هيلتعو دقلاب هنودشيف ريسألا نوذحأي اوناك :لمق لغ.(89

 دجي ال رهملا ةريثكلا قلخلا ةئيسلا ةأرملل الثم هبرض «لمقلاو لغلا ؛ناتنحم هيلع عمتجتف

 .اصلخ اهنم اهلغب
 .دساكلا رئابلاو «كلاملا :رئابلا.(۳)

۰ ۰_ 



 فارشألا لزذانم يل فارشا ةلاسر ا يحلاصلا رابخأ باتک

 .هنم یذح ام منخل نهنم نو «هنم يدفي ام لُعل نهنم نإ

 يلع نب دمحم نب یی حابتسا ال :لاق «دابع نب باهش نع -۸

 ىعسف «هلتق ديرب يبص ىلع هباحصأ نما لحر ادَع «يلصولا هللا دبع نبا

 هيرهظأ :لاقف .هيلع تلمتشاف «ةمع وأ مأ وأ هل ةدح ىلع لو تح يبصلا

 ملف هلهأ مُنفأ دق مكنإف ؛هيف هللا كدشنأ :هلا تلاقف .اعيمج امكلتق الإو
 كلمت املك هل تلذبف «ىيأف .ةعاسلا اهكيطعأ فالآ ةرشع كلو «هريغ قبي

 . :هيف اذإف رظنف كلذ ريغ وأ ةقح وأ طقس ءاعو ىلإ رظنو «ىأف

 ءاضقلاو ةتموكحلا ىق اوفاحو هوبتاكو ٌريممألا راح اذإ

 باتو ءةأرملا تيب يف امم ءيشل الو مالغلل ضرعي م امدان لحرلا جرحخف

 .ةبوتلا نسحأف

 نيترفحلا يق يب مرت م اذإ تءاش ثيح ثداوحلا يب مرتل

 نق مغادش يفل كالن رانو ابطح اتشح اماذإ

 ناك :شمعألا ا تف کش ةلقو هل ةبارق لإ فورعلا هعانطصا شسعألا

 لا نسح ركشلا لق اذإ :لاقي
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 فارشألا لزانم يف فارشلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 كل ام :شمعألا يل لاق :لاق «هيبأ نع بوبح نب تارف نع ١-

 .هب سانلا ةيانع تلق هريخ لق نَّم :لاقي ناك :شمعألا لاقف

 نب حلاص نب ةملس نب دمحم تعم :لاق « هللا دبع يبأ نع -۲

 :لاقف «فورعملا ركذ ليبترأ

 دوزتف اهفورعم نم تعطسا امف ةراعم الإ مايألا ام كرمعل

 نم بلهملا نب ديزي بره امل :لاق «يريمحلا نايفس يأ نع ۳٣-

 نبلب هاتأف ءاّنِبل ءالؤه اتقتستسا :همالغل لاقف «بارعألا نم تايبأب ماشلا

 !!كنوفرعي ال ءالؤه نإ :مالغلا لاق .مهرد فلأ مهطعأ :لاقف «هبرشف

 ٠ ءافلأ مهطعأ «يسفن فرعأ يننكل :لاق

 . :ىميمتلا ناميلس ا

 رشبلاو بيحرتلاب كاقلاي رت كل سس

 ردغلا اذو ادهتج ردغلا ىَحْلَيو ءافولا اذو ءافولا يرطب

 رهدلا عمادع كيلع رهد ريغ وذ رهدلاو ادع اذإف

 يرثملا قَشعيو لقملا يلقي نم ةدوم لامجإب ضفراف

-_ 



 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 رسيلاو تنك ام رسعلا يف ةدحاو هالاَح نم كيلعو

 رقصلاب نابقعلا طلي نم ممهريغب مه طلحت ال

 نيبو صاعلا نب ديعس نيب ناک :لاق الیز نب نامیلس نع -۷

 ةيواعم لبق نم ةنيدملا ةيالو اديعس تءاجف «ةعزانم ةيمأ ينب نم موق

 .موقلا ةعزانم كرتف «لاو انأو رصتتأ ال :لاقف

 ريزلاو ريزلا نب هللا دبع ملك :لاق «يريمحلا نايفس يبا نع ٣-

 نأ تبنظ تح رکب يبا مالکب ملک تلر ام !ينب يأ :هل لاقف «عمسي

 .اهيبأ نم ءاهيحأ نم ةأرملا نإف ؛ج وزت نم ىلإ رظناف «مئاق رکب اب

 لأ نم برعلا نم لجر بطخ :لاق «دایز نب نامیلس نع -۷
 ىلومل :لاقف «جاجحلل كلذ ركذف «جاجحلا لوم بعك يأ ةنبا ماشلا

 .سيسح يبرع نم يلإ بحأ فيرش
 نوكي ال فيرشلا :لاقي ناك :لاق « رابح لا دبع نب رجح نع -۸

 ( .اريرج نوکی الو ءاّبح
 :هئاسلجل اموي تاحلطلا ةحلط لاق :لاق «ليوطلا ديح نع -۹

 نأ يتغلب «ىلب :لاق .كنم ىخسأ ادحأ ملعن ام :اولاق ؟ىخسأ لحر يأ

 سبلو جرخف «بيطو ةوسكو نؤذربب هيلإ ثعُبف مامحلا لحد بلهملا

 .هعادخو هشغ لهسي يذلا يغلا قمهحألا :زبرحلاو .عداحملا :بخلا )١(
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 فارش#لا لزم ضا فارشإل ةلاسر

 هنأ تملعف «هنع - لاسي مو «نوذربلا پک رو ‹«بيطلاب بيطتو «بايثلا

 .هنع لاسي ملف هينیع يف رغص

 هرس ىلع هل یلوم دوسألا وبأ عَلطأ :لاق ‹«ديبع نب رمع نع <-۰

 :دوسألا وبأ لاقف .هثبف

 مزاح ريغ اءَرما رسلا ىلع تنمأ

 هنأك ىتح سانلا يق هب عاذف

 هحصن كيت. حصن يذ لک امو

 دحاو دنع اًعمجتسا ام اذإ نكلو

 ب سيق لاق ۲۸۱

 يبسحاطي ال ؤرما ينإ

e .ھه 2  

  مهلئاق موقي نيح ءابطح

 :هللا ههر ییا یندشناآ ۲

 اشاعم بلطي م ءرمللا اذإ

 الک راصو نوبرقألا هاف

 نكلو دلَّح نع قازرألا امو

۹4 

 :يرقنملا مصاع نب

٤ 

 بيصنب ةعاط نم هل قُحف

 “”رصخلا هلوح تبني نصغلاو

 نسل عقاسَم هوحولا ضي

 سولجلا لوط نم شاحني ملو

 سيبللا بوثلاك ناوحإإلا ينو
 ل 1 6

 سوفنلل ردققلا ردقامم



 فارشألا لزم يف قارش لاسر نيحلاصلالبخأ ب بانک

 ا

 سيسخلاعمطلل سفنلا يذم ٠ اموي لالا تمدع نإو ساو ١

 سوبع ناسم فكلا دولص ميل ارجل ادص الو

 دبع نب رمع ىلإ بتك ةأطرأ نب يدع نأ ؛مشاه يبا نع ۲٣-

 ۳ وُرطْبي نأ اوداك ىتح اريح ريخلا نم اوباصأ دق سانلا نإ :زيزعلا

 لهأو ةنجلا ةنحلا لهأ لحدأ ثيح ىلاعتو كرابت هللا نإ :رمع هيلإ بتكف

 نأ كلّبق نم ٌرُمف «هلل دمحلا :اولاق نأ ةنحلا لهأ نم يضر َرانلا رانلا

 .هللا اودمحي

 هب هللا دارأ نمف «حابصم ْملاعلا :لاق «بشوح نب فلخ نع ٤-

 .هنم سبتقا اريح

 نمۇملا ةلزام» : هللا لوسر لاق :لاق هڪ دعس نب لهس نع ٥-

 امك ناعيإلا لهأ بيصي امل نموا ّمَلأي «دسجلا نم سأرلا ةلزام ناعإلا لهأ نم

 (دسجلا بيصي امل سأرلا ملأي

 .اوغطي يأ (۱)

 يت يمثيملا لاق . ۹ ريبكلا ف ا يناربطلاو ٠٠١/١ دمحأ هجرحخأ «حيحص ثيدح (۲)

 .حيحصلا لاحر دمحأ لاجرو طسوألاو ريبكلا يف ينارطلاو دمحأ هاور :۱۸۷/۸ عما

 ؛ةقث وهو يامرلا ةرامع نب راوس ريغ حيحصلا اجر هلاحرو دمحأ هاور :۸۷/۸ لاقو

 يت لجزلا اذه نكي م نإف فيحصت وأ. أطح اذهو اذه ةرامع دمحأ دنس يف سيل :تلق

 يذلاو «فيحصت وهف - عوبطملا طسوألا يف ةثيدحلا دجأ ملو - طسوألا محجعملا دانسإ

 لاجر هلاجر ۳۳٠/١: ضيفلا يق يمثيملا لوق لقن يوانملا نأ ؛لامتحالا اذه يوقي
 ك
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 «ناتنطف ٌموللاو ٌمَركلا :لاق «يرازفلا روظنم نب نابز نع ٦-

 صقن وهف هيلإ بست اذإف ءةقد سْيَكلا نإ :لاقي ناكو .ميفل وهف هبلق

 ٠ .سيكلا ىلإ بسني الو ىقّنلا ىلإ بسني فيرشلا نأل ؛ةءورملل

 :يمزرعلل ميعن وبأ دشنأ -۷ ٠
 و
 يداونلا يف شحاوفلا تنلعأ

 يلاقم اوباع متبعام اذإ

 انضرم اذإ بطتستانكو

 بولقلا كلت نم موقلا يت امل

 بيبطلا ديب انكاله راصف
8 

 اياقب تمده ةبيع تءاحجو

 بيشملل الإ فورعملا نم ريح مويب نوعزني نإ امف

 ' :يمزرعلل ميعن وبأ دشنأو -۸

 ىرأ يذلا ميركلل نكي ال ينإو
 هباب دنع فقوم نم هل يثرأو

 ةبلاطي ميلا دنعاًُبرأ هل

 هبكار جلعلاو فرطلل يتينرمك

 .دمحأ داتسإ لاحر نم اذهو :تلق .ةقث وهو تباث نب بعصم نب هللا دبع ريغ حيحصلا

 يف ةبيش يبأ نبا ثيدحلا ىورو .حيحصلا لاجر هلاحر :يذمرتلا حرش يت يقارعلا لاق

 يف يمليدلاو ٠٠٠/۷ بعشلا يف يقهيبلاو ۲١١/١ دهزلا يق كرابملا نباو ۸٩۹/۷ فنصلا

 Af سودرفلا

-۹ 



 .فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 اسف :لاقاءاجاح جرحخ «نابيش نب ديزي نأ ؛هیبأ نلع يأ ينربحأ :لاق

 برعلا نم ةمخض ةقفُر اذإ ؛مرحلا انرضحو قرفلا تعمتحا اذإ تح

 نم ءالؤه ىرأ قإ :تلق :لاق «نوریاستي -“ "بئاحن ىلع يأ- نوبجنم

 ةرمت اه لاقي هل ةقان ىلع وه امو :لاق «شيرق نم انفراعمو انراهصأ

 مو يتقان تفطعف :لاق . .ةرهم نم موق :اولاق ؟متنأ نم :تلق :لاق ,.ةهراف

 ةماشم مكَماَش يذلا اذ نمو :موقلا سأر وه لحجر لاقف :لاق .مُهعحارأ

 .يلع هاّدُر ؟برعلا مذحج نم مكر ي مل هنأك هتلحار فطع مث منغلا بئذلا

 يناقحلأف ةقانلا مامز ىلإ هب ىوهأف زجيحم امهدحأ دي يف نامالغ ينقحلف

 كتلحار تفطع مث منغلا بئذلا ةماشم انتماش ؟كنأش ام :لاقف «هب

 تيزتعا كنكلو «كاذ يب سيل :تلق :لاق ؟برعلا مذح نم انرت مل كنأك

 مذحج نم تنك نفل هللاو :لاقف :لاق .مهفرعأ الو ينوفرعي ال موق ىلإ
 برعلا اغنإف :لاق .برعلا مذج نمل ينإ هللاو :تلق :لاق .كنفرعأل برعلا

 مهيأ نمف ف «نميلاو «ةعاضقو «ةعيبرو «رضم يه اغنإ :مئاعد عبرأ ىلع

 جج لثم يق كنحرطأل هللاو امأ :لاق .رضم نم ؤرما :تلق :لاق ؟تنأ

 نم مأ ؟تنأ ناسرفلا نمف :لاق ؟يردت الوأ :تلق :لاق .رحبلا

 :لاق ؟سيق ناسرفلا نأو «فدنخ محامجلا نأ تفرعف :لاق ؟مجامجلا

 سايلإ نم فدنح نم ؤرما اذإ تنأ :لاق .انأ مجامحجلا نم لب ءال تلق

 .عيرسلا فيفخلا لبإلا نم بيجنلا )١(
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 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 ؟ءاجرألا نم مأ ؟تنأ ةمزألا نمف :لاق ءانأ كاذك تلق :لاق ؟رضم نبا

 نأو «شيرق :رصبلاو عمسلا اهيف يتلا ةيزحخ ةمزألا نأ تفرعف :لاق

 نم ؤرما اذإ تنأ :لاق .ءاحرألا نم لب ءال :تلق :لاق .ةخباط ءاحرألا
 ؟ميمصلا نم مأ «تنأ ظيشولا نمف :لاق .انأ كاذك :تلق :لاق ؟ةخباط

 بابرلا ظئاشوو «ةنيزم :ظيشولا نأو «ميمت :ميمصلا نأ تفرعف :لاق

 :تلق :لاق ؟ميمت نم ؤرما اذإ تنأ :لاق .ميمصلا نم لب ءال :تلق :لاق

 .؟نيرحآلا مهتوحخإ نم مأ «نيلقألا نم مأ «نيرثكألا نمف :لاق .انأ كاذك

 «ةرقش ميمت نب ثراحلا نيلقألا نأو «ةانم ديز نيرثكألا نأ تفرعف :لاق

 .انأ نيرثكألا نم لب «ال :تلق :لاق .ميمت نب ورمع نيرحآلا مهتوخإ نأو
 نمف :لاق .انأ كاذك :تلق :لاق ؟ميمت نب ةانم ديز نم ؤرما اذإ تنا :لاق

 نب كلام :روحبلا نأ تفرعف :لاق ؟دامثلا نم مأ «دودجلا نم مأ «روحبلا

 سيقلا ؤرما :دامثلا نأو «ةانم نب ديز نب دعس :دودحجلا نأو «ةانم نب ديز

 ؤرما اذإ تنأ :لاق .انأ روحبلا نم لب ال :تلق :لاق ؟ةانم نبا ديز نبا

 نم مأ «فنألا نمف :لاق .انأ كاذك :تلق :لاق ؟رمحألا كلام ينب نم

 :نيبجلا نأو «ةلظنح :فنألا نأ تفرعف :لاق ؟افقلا نم مأ «نيبجلا

 .فنألا نم لب ءال :تلق :لاق .عيبر :افقلا نأو ةيواعمو سيق ناسردركلا

 نمفأ :لاق .انأ كاذك :تلق :لاق ؟رعألا ةلظنح نم ؤرما اذإ تنأ :لاق

 ينب :تويبلا نأ تفرعف :لاق ؟ميثارحلا نم مأ «ناسرفلا نم مأ «تويبلا

 ميثارجلا نأو «ةلظنح نب عوبري :ناسرفلا نأو «ةلظنح نب كلام
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 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ بانك

 كلام ينب نم ؤرما اذإ تنأ :لاق .تويبلا نم لب ءال تلق E محاربلا

 نم مأ «موجنلا نم مأ «رودبلا نمفأ :لاق .انأ كاذك تلق :لاق .فرعلا

 ‹ةيهط ونب :موجنلا نأو «مراد ونب :رودبلا نأ تقرعف :لاق ؟باحسلا

 اذإ تنأ :لاق .رودبلا نم لب ءال :تلق :لاق ؟ةيودعلا ونب :باحسلا:نأو

 نم مأ «بابللا نمف :لاق .انأ كاذك :تلق :لاق ؟مراد ييب نم ؤرما

 نأ تفرعف :لاق ؟نيرحآلا مهتوحخإ نم مأ «باضهلا نم مأ «باهشلا

 عشاحج ونب :باضهلا نأو ‹لشهن ونب :باهشلا نأو للا دبع ونب :بابللا

 .بابللا نم لب «ال :تلق :لاق .مراد دلو رئاس :نيرحآلا ممتوخإ ناو

 :لاق .انأ كاذك :تلق :لاق ؟هللا دبع ينب نم ؤرما نم نذإ تنا :لاق

 .تيبلا نم لب :تلق :لاق ؟فالحألا رفاوزلا نم وأ «تنأ تيبلا نمفأ

 دلو ةرارز نإف :لاق .انأ-كاذك :لاق .سدع نب ةرارز ينب دحأ كاذ :لاق

 ناف :لاق .ةرارز نب ةمقلع دلو نم :تلق :لاق ؟تنأ مهيأ نمف «ةرشع

 جوزت «ةوسن جوزتف «هب تسلو ةمقلع نب نابيش ادحاو الجر دلو ةمقلع

 نب رشب تنب ةرمع جوزتو «هل تدلوف ةرارز نب بجاح تنب ةشركع

 مهیأف «هل تدلوف نارمح تنب داهم جوزتو «هل تدلوف سدع نب ورمع

 تنك الإ ناتقرف تقرتفا ام يبرو امأ :لاق .نابيش نب ديزي انا :تلق ؟تنا

 دجا ىلع كسر ام ىح اهريغ ىلإ اهادعت الإ كرضت ال يتلا ةقرفلا ف

 .كوحأ

 :لاق «يعمصألا بيرق نب هللا بع نب نمحرلا دبع نع ٠-
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 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر ١ . . نيحلاصلا رابخأ باتك

ONO GEGE 

 لاقف «شيرق نم الحر ميمت ينب نم لحر رحاف :لاق «يمع ينئدح
 «برعلا ملحأو «برعلا لمجأ انيف نأ الإ لوقي ام يردأ ام :يميمتلا

 ‹سيق نب فنحألا مهملحأو «ةداتق نب سايإ برعلا لمجأف «برعلا دشأو

 :لاقف «ناورم نب كلملا دبع كلذ غلبف :لاق «لاله نب شيرحلا مهدشأو

 .باصأ دق ناک «نیصح نب دابع :لاق .ناک ول

 ليق :لاق «يمع انثدح :لاق «بيرق هللا دبع نب نمحرلا دبع نع ١-

 .كاذف شيع نم دادس اذ عم ناك نإف ء«نمألاو ةحصلا :لاق ؟شيغلا ام :لحرل

 نبا لاق :لاق «نوعظم نب نامثع لوم ديعس يبا فسوي نع -۲ (

 كلامو رامعو يلع عمتحا «ابَّجَع تدهش مويلا تدهش ول :بطاح
 ركذف ؛رامع ملكتف «عفان راد رادلا هذه يف ناحوص نب ةعصعصو رتشألا

 نإ مت :لاق .رامع ءاذح كلام ملكت مث «ههحو ريتي يلع لعجف نامثع

 ىتأ نامثع نأ سانلا معزي ام لك ام !ناظقيلا ابأ :لاقف «ملكت ةعصعص
 «ةمألا هنع تقرفت نم لوأو «رثأتساف يلو نم لوأ ناك :لئاق لاقو «ىتأ

 قبس دقل «نامثع ىتأ يذلا رثألا ىلع هللاو انا :لاقف ملكت ايلع نإ مث

 .ادبأ اهدعب هللا هبذعی ال قباوس هل

 فوطي ل هللا لوسر امنيب :لاق «حابر يأ نب ءاطع نع -۲۳

 :هل لاقف «يرعبزلا نبا هل ضرع ذإ حتفلا موي تيبلاب

 روبانأاذإ تقتفام قتار يناسل نإ كيلملا لوسر اي
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 فارشألا لزانم ىف فارشإلا ةلاسر ٠٠٠٠ :نيحلاصلا رابخأ بانك

 ٌروبنثم هليم لام نسو ياس يق ناطيشلا 7 ذإ

 هللا كدشنأ ! هللا لوسر اي لا (هناسل ينع عطقا !لالب ای) :لاقق :لإاق

 .”«كيطعأ نأ ترمأ ااف «قلطنا» :لاقف :لاق .محرلاو

 : [4 يبلل هلظ ةحاور نب هللا دبع] لاق :لاق «ةورع ڻب ماشه نع ٤

 اصن يذلاك اًرصنو ىسوم تیبشت ناسا بم كاا ام هللا تس

 .(كايإو» ب ىبلا لاقف

 رعاشلا ركذ نودب نكلو ۲٠١/٠١ ىربکلا ننسلا يف يقهيبلا هجرحأ «لسرم ثيدح )١(
 .ظوفحع سيل :لاقو «سابع نبا نع الوصوم هاور امك عطقنم اذه :لاقو تاببألاو

 نكلو سابع نبا نع الوصومو ٤/۳ ١< ءافعضلا يف يليقعلا كلذك السرم هجرحأو

 :يديمحلا لاق :لاقو -ةلسرملا يأ- ىلوأ ةنييع نبا ثيدحو :لاق مث تايبألا ركذ نودب

 ۹/۷ خيراتلا ين ركاسع نبا سابع نبا نع ةجرحأ امك «سادرم نب سابعلا هنإ

 تايبألا هذه لاقو حتفلا ماع ملسأ مث نيملسملا وجهي ناك يرعبزلا نبا نأ ريسلا ي ءاجو

 ٠/٣ .-Yo1-I رثك نبا يف تايبألا هذه رظنا ؛ل هللا لوسرل اهب ارذتعم

 ۸٠/١. ةيوبنلا ةريسلاو ٠١۲/١ يربطلا خيراتو ۸۷/٤ ةباصإلاو ۹٠۲/١ باعيتسالاو

 :ظفلب ٠٠٦/۳ ءاربلا نع مكاحلا هجرحأو 4۳/۲۸ قشمد خیرات يف رکاسع نبا هجرخأ (۲)

 لاقو .هاحرخب ملو دانسإلا حيحص ثيدح :لاقو .كلذ لثم اريخ كب هللا لعفي تنأو
 ةباصإلاو ٥۲۸/۳ ىربكلا تاقبطلاو ٩٠/٠٠ باعيتسالا يف هرظناو .حيحص :يبهذلا

 هلاحرو يناربطلا هاور :لاقو ٠۲١/۸ عمحلا يف يمشيملا هدروأو ۲٠/١ ةريسلاو ۸٥/٤
 ريبزلا نب ةورع نع هدروأ امك . ةحاور نبا كردي م ةرامع نب كدعم نأ الإ تاقث

 . .تاقث هلاحرو يناربطلا هاور :لاقو 1
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 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر

 ديس اي كايإو» :هل لاق يي ىبلا نأ ؛ناسح نب ماشه نع ٥-
 ° ارعشلا

 يلع ىلإ نامثع لسرأ :لاق «ريبح نب دمحم نب ورمع نع-٦

 .بولسم كنإو لوتقم كمع نبا نإ امهيلع هللا ةر

 كايإ :هنبال رذنملا نب نامعنلا لاق :لاق «ةناوع نب مكاحلا نع -۷

 .ةفرعملا فاَرطتساو «قيدصلا قالحأو

 نب هللا دبع نب ةحلط تام امل :لاق «يريمحلا نايفس يبأ نع -۸

 ناورم نب كلملا دبع لو ناتسجس ىلع وهو تاحلطلا ةحلط فلحخ

 :لاقف ءامیسج الیمج ةحلط ناکو «اریصق اًیمذ شیرق نم الجر هناکم

 .يميمتلا ةبازح وبا

 اوريعتسا ةادغ دنجلا ملع دق

 اورشحي تح كلثم اوري نل ن
 رزاي ال يذلا ٌرَمْعلا لئانلاو

 رَزوُمذرخاناتأابإ
 ينمو انريرس هرکنأ

 رفحي نيبيطلا نيب ريققلاو

 ٌرضحألا بانحلا تاهيه تاهيه

 ريحت انع كتيلاي حلط اي

 ر هطملا دجسلملاو انرصقو

 روعأ لثم حلط اي فلخو

 .۹۳/۲۸ خیراتلا یف رکاسع نبا هجرخُأ «لسرم ثیدح (۱)
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 تفارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر نيجناسلا راب بك

 هيلع تلحد ةفوكلا جاجحلا مدق امل :لاق دعس يآ نع -۹

 يموق ديس تن :لاقف «ةريغملا نب فرطم لثم مهيف ري ملف فيقث

 هيلع لحد موي ناک اذإ تح «كفيس كعمو تببحأ ىتم لحدا !فرطم اي

 .بابلا ىلع ديرب (ريمألا) هللا حلصأ :لاقف «بحاحلا ءاج ذإ سلاح هنإف

 .هلخدأ :لاق .ريمألا هللا حلصأ !ىأ :لاقف ج رخف .هباتک ذخف جرحا :لاق

 نسلاج فرطمو لحرلا ىلإ رظنيو هؤرقي لعجف باتكلا هاطعأف لحدف
 ؟اذه ىلإ بجعت الأ !فرطماي :لاق «هنم غرف هأرقاذإ تح

 .هقنع يف ام هللا يضقي نأ ديري دیربب هیبش لحرب وه اذإف ؟هب ءا امو

 دق. ينإ !اذهاي :لجرلا هل لاقف !اذ لإ بحجعت لآ !فرطم اي :لاق

 :لاق .يمد هب لحي ام يباتک يف امف ىبأت نإو «كاذف لبقت نإف ؛كاتحصن

 الو مد الب هلل دمحلا :لاق «لحرلا امهبلإ رظن املف «ةبرحو "عطب ينتئا

 هب هبرضأل يفيس مئاق ىلإ يديب تلقو :فرطم لاق .ضرألا ي داسف

 لاقف !فرطم اي تعش ام :يل لاقف «ةرخص نم هجرختسأ نأ ديرأ أكف

 نأ اقانع نيعبرأ نم ينتنكمأ نإ يلع كل نإ مهللا :كلذ دنع فرطم

 ءاجو .هلتقف دايإ نم الحر هيلإ ثعبف «نكمتساف اذه ىلع جرحأ

 عم جرحأ مل ينأ الإ يسفن يف دحأ ام :لئاو وبأ لاقف :لاق «هسأرب

 .فرطم

 .دلجلا نم طاسب يأ )١(
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 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ بانك

 :لاقف «لام هدنعو دايز نبا ىلع تلحد :لاق «لئاو يبا نع -۳۰ ۰٠

 تام نع كنظ امف «ناهبصأ جارخ فلأ فلأ ةثالث هذه !لئاو ابأ اي

 نم ناك اذإ اضيأ فيكف ريمألا هللا حلصأ :تلق :لاق ؟هدنعاذهو

 صاعلا نب ديعس نب نابأ لتق :لاق «خيش يأ نب نامیلس نع -۱

 رفصلا جرم موي صاعلا نب ديعس نب دلاخ لتقو ءاديهش نيدانحأ موي
 جرح. اھب لحد «ماشه نب ثراحلا تنب ميكح مأ هتأرما تناکو «اًديهش

 ةعبس تلتقف دومعب يه تحرحو «لتقف لتاقف سورع وهو حرخف رفصلا
 اهنع لتقف لهج يأ نب ةمركع اهمع نبا تحت هلبق تناكو «مورلا نم
 نب دلاخو نايفس يأ نب ديزي اهبطح اهتدع تضقنا املف «لحف موي
 رحست يتلا يهف «باطخلا نب رمع اهجورت مث «دلاخ ىلإ تطحف «ديعس

 نب ديلولا تنب ةمطاف نمحرلا دبع مأ نأل «ثراحلا نب نمحرلا دبع اهدنع

 كلذ لبق دهشتساو .ميكح مأ مأ يهو رهدب كلذ لبق تتام ةريغملا

 دهشتساو «بلاط يبأ نب رفعج عم ةتؤم موي صاعلا نب ديعس نب مكحلا
 . صاعلا نب ديعس فئاطلا نصح موي يب هللا لوسر عم

 يف دهشتسا دقف صاعلا نب ديعس نب ديعس امأ ٥۷/۲۹ خيراتلا يف ركاسع نبا هجرحخأ (۱)

 صاعلا نب ديعس نب مكحلا امأ ؛۲/٠1۲ باعيتسالا يق ريلا دبع نبا هلاق فئاطلا نصح
 ‹«ةتؤم ةوزغ يف دهشتسا :ليقو ء«ردب موي دهشتسا :ليقف «هتافو تقو يف فلتحا دقف

 ٠١١/۲. ةباصإلاو ۹۲١/۳ باعيتسالا .ةماميلا موي :ليقو

 -۹4 -۔



 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر ٠ ` ٠ نيحلاصلا رابخأ باتك

 ةحيحأ وبأ صاعلا نب ديعس دلو :لاق يومألا زيزعلا دبع نع -۲

 لتق «نيكرشملا عم ةثالث لتقف «هشارف ىلع مهنم دحأ تحب ل لاجر ةينام

 ديعس نب ةديبعو «صاعلا نب ديعس نب صاعلا لتقو «راجفلا موي ةحيحأ

 نب مكحلا لتق لتقو «فئاطلا موي ديعس نب ديعس لتقو «ردب موي صاعلا نبا
 جرم موي دلاخ لتقو :ةنيدملاب ةمكحلا مْلعي ناكو «ةماميلا موي ديعس

 ( :لوقي يذلا وهو «رفصلا

 رفيصلا جرم اولزن اذإ اجر ينريعي ةامكلا هرك.سراف نم

 .لحف موي ورمع لتق :يلكلا نبا لاقو «نيدانجأ موي ورمعو نابآ لتقو

 يف ةيلهاجلا يف “' اهو تیار :لاق «مرصأ نب ةيراج نبع - ۳

 ادلقنم «یرحأب ارزتۇم ةربح دربب درم «رعشأ 0 الحرة ةروص

 مدق ل4 هللا لوسر تيأر مث «ةزوكر م ةبرَح همامأو ةضفوو اسوق

 . داد هلعجف ديلولا نب دلا ابف كوب

 .8ككأ حون مايأ نم ةلالضلا لهأ هدبعت تناك مدق منص )١(
 :ةينميلا دوربلا نم برض (۲)

 . .دلج نم تناك اذإ ماهنسلا ةبعج :ةضفولا (۳)

 ادو ىأر هنأ هيف ركذو ٤٤٤/١ ةباصإلا يف هرظنا هتبحص يف فلتخم مرصأ نب ةيراح )٤(

 ؛ةثراح نب كلام نع ۳٠٠١/١ نادلبلا مجعم يف يومحلا توقايلا ثيدحلا اذه جرحأو

 هحيحص يف يراخبلا جرحأ نكلو ظفللا اذهب ثيدحلا اذه جرح نم ىلع فقأ م :تلق

 4 هللا لوسر نأ تبثو «لدنحا ةمودب بلكل تناك ادو نأ سابع نبا نع ٤
 ك
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 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ بانك

 يبا نب ریهز تيأر :لاق «يدسألا مهس يبأ نب ناميلس نع - ٤

 طق تجرح ام هللاو !ناميلس اي :يل لاق .اريصق دوسأ ةيلهاجلا يف ىملس
 ا 4

8 
 نم اح يردعتل ةقعاصب هللا ينقعصي نأ تفوخت الإ ءاملظ ةليل يف

 .امارک بلک

 امأ :ةيواعم يل لاق :لاق «سيق نب ثعشألا نب ليعامسإ نع ٠-

 ةليتفو اتيز هاطعأ :تلق :لاق ؟ىشعألا كح سيق ىطعأ امن ظفحت

 يس ام مكل لاق ام هللاو نكل «ةيواعم لاقف :لاق .ةنيم“و

 دمحم نب لضفملا تلأس :لاق «يرطقبلا ةحلط نب ىسوم نع ٠٠١-

 .بلغت ونبو ةبضو دسأ :لاق ؟ءاسؤرلاو كولملل لتقأ برعلا يأ :يبضلا
 .ةبضو دسأ :لاق ؟ءاسؤرلاو كولملل لتقأ برعلا يأ :باد نبا تلأسو :لاق

 ىف اهرمق طقسل ترثانت موجنلا نأ ول :لاق هل ةيواعم نع -۷

 .ةلظنح نب ع وبري ينب روجح

 ةيدابلاب برعلا فارشأ نم دحأ نكي م :لاق 4ط ةريغم نع س۸

 رظنا ۲۳۹/۱۹ خیراتلا يف رکاسع نبا هجرحأ لدنجلا ةمودل ديلولا نب دلاخ هحو
 يف لاق نم دحأ م ديدشلا ثحبلا دعب ينكلو e ةباصإلاو ٤۲۷/۲ باعيتسالا

 ٠۹۷/۲ دنسملا یف ىلعي وبأ هحرخأ یزعلا مده هنأ هنع تباثلاو ادو مده هنآ دلاح ةمجرت
 ۲۱۹/۸-۲۲٠۰. ةراتخملا ىت ءايضلا هححصو ٤۷٤/١ ىربكلا يق يئاسنلاو

 .ةليبق (۱)

 ۔ ۹٩ -



 فارشألا لام يف فارشإا لاسر نيالا رابخأ تاتک

 ايحأ يذلا وهو «رجاهي مو ves نسحلأ ناک

 :لاقف «قدزرفلا هب رختفا يذلا وهو «ديئولا

 ديو ملفديئولا اف تاداولا عم يذلا اتم

 يلا ضبق ال :لاق «نييرصبلا ضعب ينربخأ :لاق ريرج نع -۹

 دعص دعصت مل نإ كنإف ءربنملا دعصاف مق :يلعل ةبعش نب ةريغملا لاق ي

 لوسر نفد مو ربنملا دعصأ نأ يحتسأل ينإ هللاو :يلع لاقف :لاق .كريغ

 تناك نيح ةبعش نب ةريغما هل لاقو :لاق .هريغ دعصف :لاق هَ هللا

 ٤ .كريغ اوعيابب نل مهنإف مهنم كسفن عزنا :ىروشلا

 . ةيعش نب ةريغلا لاق : :لاق «ةبعش نب ةريغملا نع ريرج نع ٠-

 ٠ كسفن ىلإ سانلا عد الو كتيب يف ذُعقا :هل ن نامشع لتق نيح يلعل

 نب ةريغملا لاقو :لاق .كريغ سانلا عيابي مل ةكمب رحح يف تنك ول كنإف

 من هدهع ةيواعم ىلإ ثعبا ؛ككزتعأل ةعبارلا هذه يف ىنعط م نل :ةبعش

 لغشأ املف .نميلاب ةبعش نب ةريغملا هلزتعاف ؛لعفي ملف «كلذ دعب هعلحا

 ىلصف ةبعش نب ةريغملا ءاح .ادحأ مسوملا ىلإ اوثعبي ملف ةيواعمو يلع

 .ةيواعمل اعدو سانلاب

 اهعضت نيح اهنفد تنب هل تدلو اذإ دحاولا ناك ثيح ةيلهاجلا عينص نم وهو دأولا نم )١(

 .ةجاحلاو راعلا ةفاخم ةيح اهتدلاو
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 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ تاتك
aT TT 

 ريمأ اي :هل لاقف «مصخب موي تاذ هيلإ ءاج نأ ىلإ :لاق «روزج ذخف

 لاق .روزجلا رئاس نم دخفلا لصفت امك الصف ءاضق اننيب ضقا !نينسؤملا

 ربع هيلع یضقف يسفت ىلع فخ تح يلع اهددرب لاز امف :رمع
 .اًشرلا نم اهنإف ايادملاو يايإف ؛دعب امأ :هلامع ىلإ بتك مث

 املف «ةكم انمدق :لاق ءزيرك نب رماع نب ىلعألا دبع نع -۲

 تباصأ ماي تطقس “رجحلا نم ةعطق ةبيش تنب ةيفص اند وزو انجرح
 انرص ىتح انجرح م ةَمَح يف نطق يف يمأ اهتذحأف :لاق .ًرانلا ةبعكلا

 نأ تفح دقل ءيشل اذه نإ :لاقف َعرْص الإ انم دحأ يقب امف «ناتسبلاب

 هنم ج رخي نأ يغبني ال هنإ .مرحلا نم هانجرخأ يذلا رجحلا اذه نم نوكي

 يح هب أا طلاق م فايا ةطعاف الاح اتنّسحأ ىلإ انرظنف «ءيش

 اغنأكف مرحلا لحد هنأ هل انرّدق امف لوسرلا ىضمف :لاق .ةيفص ىلإ هعفدت

 ( .لاقع نم انطشن

 :ةلظنح ينب نم ميمت ينب نم يبارعأ دشنأ ۳

 هوحأ وهف غلاب هيحأل ىدصت نم

 ةوسيامهنمىأر هيلا رطضانإف
 ُهووذ هاصقأ قلما ناف يرثللا مركب

- ۹1۸ - 



 .كارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر_ نيحلاصلا رابخأ باتك

 الل اولا ليش ئو

 اين سالا یر رل

 يف اووعمط نإ مهو

 هوفأ ل ا رهدلا رحآ ينارتال

 ا هللا رغ لسي نم نإ

 E ىرولا ٠ قازراب ماقيذلاو

 ٠ اراتماوار ىغا هللا لضفب سانلا نعو

 ھه قر u ل £ ١

 هرحخأ رهدللا كبحاص نع تينغتساام تن

 هةوف كلم ةعاس هيإ تجتحااذÉإطف

 ةوُخولا هيف لذت )اس فورما لتا

 قرف ل لما ل لا ا كدهعو «ىنتدعو

 ۔ ۹٩ -

 ا



 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر ` نيحلاطلا رابخأ تاتك

 هل تناک نمو «هحلصیلف لف لام هل ناک نم :لاق هلظ رمع نع - 0

 حا نم الإ یطعي ال نم ءیجچ نأ كاشوب هنإقبءاهرمعيلف ضرأ

 زحرك ارح نآرقلا أرقي -هلظ دوعسم نبا ينعي-.ليذه دبع :لوقي ربنملا

 .هقنع تبرضل هتكردأ ول امأ «نآرقلا اذه :لوقي «بارعألا

 يقو جاجحلا دنع قورسم نب ديعس بّسح :لاق «ةريغملا نع -۷

 ءريمألا هللا حلصأ :لاق ؟نابلق كلا !مالغ اي :جاجحلا هل لاقف .بارت هفک

 جاححلا تدهش :يبأ لاق لاق ایع یب رکی یا نع -۸

 لعف اذإف ؛هب امهلكو دق نامالغ هعمو «سَعنيو سلجي مث تيبلاب فوطي

 !دمح ابأ اي هللا ركذا :نالوقيف .هناكر حي نامالغلا موقي كلذ جاجحلا

 .كيبل مهللا كيبل :لوقيف

 معنو «دومت ةيقب انأ قارعلا ا لما معز لاق «جاححلا نع ۹ ٠

 بتكي ناورم نب كلملا دبع ناك :لاق «دايز نب ىح نع ٠-

 .مه لهم ملف اهوباصأ

۹۰ _ 



 فارشألا نزانم ىف فارشإلا ةلاسر

 حلاص نب بیعش ناک :لاق ‹يرهزلا بوقعي نب ليعامسإ نع -۱

 هيلإ اكشف هل ىلوم هءاجف ءاناطلس يتأي الأ هسفن ىلع لعح دق لالما

 :لاقف «ناطلسلا ىلإ ريصي نأ نم ادب دج ملف «رمألا ضعب

۰ 

 بغشم مصخلاب رابملا كلملا ىدل يننأ يموق ءانفأ تملع دقف

 ُبنحتأ وأ ناطاسلا نع ذيحأ كلام تنب اي مويلا ينيرت امإو

 بعشي نيأ يب رتعا ىلولا اذإ بيحأ يننإو مس ءادعألا ىدل ينإو

 بضغي نيح بضاغ ينأ ملعيو هنود ليواهألا يف يسفن فذقأو

 :سومشلا هتحأل حادبلا وبأ دشنأ -۲

 بيرغ دالبلا ىصقأ يف كنأل هلهأ نع بيرغلل ٌتارّبَع انل

 بيبح تامملا تح انل تنأو مهرس بيبح مآ ينب لكل

 بيرغ تنأو ضرأ يف وت الو ةيفح كيلع ٌمُأ ىلع لُجعَف

 بيرق كنم يحلاو هب ءيجي ٠ ايئان قزرلاب كيتأي يذلا نإف

 بوو كارن دوقفم ريغ ىتم هلک كيف اذ نح يرعش تيل ايف

 ًبيحوو ةقفح موي لك هل  هتانب نحت بلقانل كيلع

 :يريبزلا بعصم نب هللا دبعل ديعس وبأ دشنأ -۴

 ٌريفزو ةّمَح نزح ٌسافنأو ىسألا ثعبق مك دعب تاربعانل

 - ۱ -۔



 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر

 :سابع نب هللا دبع نب يلع لاق ٤-

 ركشلا ةلق نم تبّرج ام سانلا ىلإ هتعنص ريخ لنک يٿ يندهزو

 بوث نأ جاجحلا رمأ :لاق «يبضلا ىسوم نب كام” نع -

 هللا لوسر مداح اذه ؟اذه نم نوردتأ :لاقو ب كلام نب سنأ قنع

 يف ءالبلا ءىس هنأل :لاق .ملعأ ريمألا :اولاق ؟اذه هپ تلعف م نوردتأ .

 .ةرحآلا ةنتفلا يف َردّصلا شاغ ىلوألا ةنتفلا

 :لوقي رعاشلا قدزرفلا تعم :لاق,«ديعس نب روصنم نع ٦١-

 افنأ ذختاف «باًككلا موي هفنأ بيصأ ناكو «بهذ نم ةجفرع فنأ تيأر

 نأ روضبم معزو هذ لم هعنص كلذ دعب هتيأرف «هيلع لاف ةضف نم

 ٠ .كلذب هرمأ ل يبلا

 :لاق «هدح نع برك نب ةرازز نب دعسأ نب ةجفرع نع -۷
 «ةيلهاجلا يف بالكلا موي هفنأ بيصُأ :لاق «هدحج ىأر دق هنأ ينربحأو

 Ê مف س اغا دع نا ل ينا هر هلع قاف فرو نما دع

 ا .هقنع برضت نأ يأ )١(

 نم هفرعن اإ بيرغ نسح ثيدح :لاقو ۲٤١/٤ يذمرتلاو 4۲/٤ دواد وبأ هجرحأ (۲)

 مهنانسأ اودش مهنأ فلسلا نم ةعامج نع يور دقو «ةقرط نب نمهحرلا يع ثيدح
 ٠.۷٦/۱۴ نابح نبا هححصو .مه ةجح ثيدحلا قو «بهذلاب

 ۹۲ -۔



 فار لزم ي فارشإلا ة ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 .اهدجآ امف يريمأو يبر يضرت ةملك ين ركفأف ليلا نم يعجضم

 هباحصأو ل هللا لوسر ناک :لاق ل عوكألا نب ب ةملس نع -_۹

 نم انعممأ !نانس نب رماع اي :لحر لاقف «نيبهاذ نْيَتُح وحن رفس يف

 :لاقف رماع لزف :لاق ؟كتانه

 انيلص الو انقداصت الو انيّدَنها ام تنأ الول هللاو

 اتيقال نإ مادقألا تّبّو انيتأ ام مويلا كاذل رفغاف

 اًتّيلعاولوَع حايصلابو اًتيبأانب حيصاذإانإ

 نم لحر لاقف .«هللا هحري» :لاق .رماع :اولاق (؟قئاسلا نم» :ي لوسر لاقف
 ٤ ر لھ

 "نينحجب بيصأف :لاق. هب انتعم ول !هللا لوسر ای هللاو تبحو :موقلا

 :عحري اريثك زيزعلا دبع نب رمع ناك :لاق ءدانزلا يأ نع -۰

 ر و ٍ ه ت

 فنأ فرطتسم اهيفب وهو تقطن نإ ثيدحلا ثب سيل

 .مالكلا وه هللاو اذه :لوقي مغ

 كلذ دهشتسيو الإ دحأل محرتي ناك ام لي هللا لوسر نأ كلذو :لصألا ةيشاح يف ءا )١(

 .هب انتعتم ول :لحرلا لاق كلذلف .لجرلا

 ۱١۲۸/۳. ملسمو ۲۲۷۷/۰ يراخبلا هح رح .«خیحص تیدح (۲)

 ۳ -۔



 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 :ةمربش نبا لاق ح١

 اوملظ اع موق ىلع لادن الو هب رسن الدع یرن ال قم قح

 اوملع مهنأ ول اوعنص ام سعبل ةّيلوم ايند ةرحاآب اور

 ردص تكر دأ ينإ :لوقي ناك :لاق «يرصبلا نسحلا نع -۲

 مه ريغ هلإ ال يذلاوف «مكتكردأ تح رمع يب لاط مث «ةمألا هذه

 اوناک ٌمُهَلو مکر اصبأب مکایند ی مکنم مھبولقب مھنید ین َرصبا اوناک
 نم اوناك ملو «مكيلع هللا مرح اميف مكنم دهزأ مه هللا لأ اميف
 .اهب اوذخؤُت نأ مكتاقيس نم مكنم ةقفش دشأ مهنم لبق الأ مهتانسح

 ديزيب كلما دبع ني ناميلس يأ ال :لاق ءءامسأ نب ةيريوج نع -۳۴
 اتع نيئالث يل شكا :لاق ؟كّلاَم بُشكا :لاق «ملسم يأ بلها نبا

 بلهملا نب ديزي لإ رظنف :لاق ,يفزر نم اقيشو ءاهیسئاسو يتلغبو قارعلاب
 مالعف :لاق « يطعي ب وأ ذخأي نأ نم ىقشأ ناک :لاق ؟اقداص هارت :لاقف
 كل يهز ل مرد هلال :لا ؟كيلع يرجي جاجحلا اك مك ؟ةلثقأ
 .يبابب مقأو

 لآل راج ينتدح :لاق «يمع ينندح :لاق «نمحرلا دبع نع ٤-

 :هتيب ي ةبيتق عم نوكت تناك يتلا ةأرملا تلاق :لاق ء«ملسم نب ةبيتق

 فيسو رسو «بوثو «يناجيبضو «ناشارفو «ٌحْلمَم الإ هتیب يف ناک ام

-Q4-۔ 



oفارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر زيحلاصلا رابخأ اب تک  

 اجرسو افيسو افحصمو مهرد ةئاالث الإ كرتي ملو تام فسوي نبا
 .ةفوقوم عرد ةئامو الخرو

Nم رت کلا لد ينرسيا اف : لاق هل د ةيواعم نع  

 :يومألا دشنأ ۷

 يناوحإ لئاق نم يريذ نَا ٤

 اوفك تلق مهمعزب ينوح صن ٤

 يلم ضع نم ليزا عيال
2 2 

 يناسل بزع دري يهجو ام

 ناسحإلاب نودتبملا بهذ

 حلا هفئأي لاؤسلا لذ نإ

 ناو ريغ هلاقم يف مهلك

 يناش مالي مكنأش یر ال

 نانمألا صقان نم سيس

 ينايب نم عدرأ دق ام نود

 ناسللا لاذتسباب نوفاكملاو

 نامزلا ضيضَم هّضع إو

 متبهذ :ضاعلا يبأ نب نامثعل لحجر لاق :لاق «نسحلا نع -۸

 سيلو «اهنم نوقدصت لاومأ مكل :لاق ؟كاذ امو :لاق .ةرحآلاو ايندلاب

 ةرشع نم لضفأ قح يف هعضيف مكدحأ هبيصي مهردل :لاق .لاومأ انل

 ۰ .ضيغ يف اهقفنيف ضيف نم اندحأ اهبيصي فالآ

 ةريره يبأ ىلإ لسرأ ناورم نأ ؛ناورم بتاك ةعزيعزلا نأ نع -۹

 سر يف ناك اذإ ىقح «هنع بكا رتسلا ءارو ينسلحأو «هلأسي لعجف هه

- 40 



 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 ا يذلاب رل سیلو نشل رک فرعي يذلا هنكلو ءرشلا نم

 .هعطق نم لصي يذلا هنکلو «هلصو نم

 هءاج :لاق «ةرق نب ةيواعم نب سايإ نع رضحأ نب رينتسملا نع ١١-

 :لاق .مارح وه :لاقف ؟لالح وأ وه مارحأ ركسلا نع هلأسف «ناقهد

 :لاق ؟مارح مأ وه لالحأ رمّتلا نع ينربحأ :لاق ؟امارح نوک فيك

 .لالح :لاق ؟مارح مأ وه لالحأ "”ثوشكلا نع ينربخأف :لاق .لالح

 فلاح امف :لاق .لالح :لاق ؟مارح مأ وه لالحأ ءاملا نع ينربحأف :لاق

 اذهو الالح اذه نوكي نأ ءاملاو ثوشكلاو رمتلا نم وه امنإو ؟امهنيب ام

 هب كتبرضف بارت نم افك تذحأ ول :ناقهدلل سايإ لاقف :لاق ؟امارح

 ناکا هب كرف ءام نم افك تذحأ ول :لاق .ال :لاق ؟كعجوي ناكأ

 ناكأ هب كيرضف نيت نم افك تذحأ ول :لاق .ال :لاق ؟كعجوي
 مغ ءالاو نبتلاب هتتجمف نيطلا اذه تذحأ انآ اذإف :لاق .ال :لاق ؟كعجوي

 «معن : :لاق ؟كعجويأ هب كّبرض مث فح ىح هكر ت مث التك هتلعج

 مرج قی م ج اذإ ثوشكلاو ءاملاو رمتلا اذه كاذكف :لاق «يلتقتو

 لقب الو عو ال ناکو ؛لع وأ عج ن

 .ةلداوس يسا يف لعجو هريعو كوشلا فارطأب قلعتي رفصأ تاب (01)

۹ 



 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةناسر

reلل هللا لوسر ءاتفب دوعقل انإ :لاق هل رمع نب هللا دبع نع  

 :نايفس وبأ لاقف .هللا لوسر ةنبا هذه :موقلا ضعب لاقف «ةأرما ترم ذإ

 ةأرملا تقلطناف لاق .نيتلا طسو ةناحجرلا لمك مشاه ينب يف دمحم لثم

 ام» :لاقف «بضغلا ههجو يف فرعي كيك يبلا ءاح ذإ ؛لب يبلا تربخأفا

 نم راتخاف اعبس تاومسلا قلخ ىلاعتو كرابت هللا نإ ؟ماوقأ نع ينغلبت لاوقأ لاب (

 مدآ ينب نم راتخاو «مدآ ينب قلخا نم راعخاف قلخلا قتلح مث «هقلخ نم ِءاش

 شيرق نم راتخاو ءاشيرق رضم نم راتخاو ءرضم برعلا نم ناتخاو «بر علا

 برعلا ًبحأ نمف «رايخ ىلإ رايخ نم انأف ؛مشاه ينب نم ينراتخاو «مشاه ين

 «يهضغبأ يضغببف مهضغبأ نمو «مهبحأ يحب

eناسارحن نافع نب نامثع نب ديعس يلو :لانق «ةناوع نع »› 

GST SE 

 هشمادن هبقاوع تداع يذلا رأل -

 ةماعلا هعفري تيبلاو ىدّلا اذ ادعس ا

 نباو ۳۸۸/٤ ءافعضلا يف يليقعلاو ۲٤۸/۲ لماکلا يف يدع نباو ٤ مكاحلا هجرحأ )١(

 عمحما يف يمثيملا لاق .۲۲۹ -۱۳۹/۲ بعشلا يف يقهيبلاو ۳٠۸/۲ للعلا يف عاح يأ

 فيعض وهو دقاو نب دامهح هيفو ۲٠١/٠ طسوألاو ريبكلا يت يناربطلا هاور : ۳1/۸

 .اوقثو هلاجر ةيقبو هب ربتعي

- ۷ 
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RE 

 ةمامدلا نهيع ىرت

 ةماه تنك درب لبق نم
 ةماميلاف رهشملا نيب

 اللا هيفكت لاو

 :ةعازخ نم لحرل خيش يبأ نب ناميلس دشنأ - ٤

 هل تنکو يل ناک بحاصو

 ُمدقاهب يشمت قاّسك انك

 “هل تنکو افلأم يل ناك وأ

 ينيع نم رظني ناکو ينع روزا

 هدي يدي تدفرتسا اذإ قح

 د هللا دبع نب رباج نع ٥

 دلو ىلع دلاو نم قفشأ

 دضع ىلإ تطین عارذک وأ

 يديو يدعاسب يمريو

 دسسألا دي ا تیک

2 

 هللا درو بازحألا موي ناك امل :لاق هه

 ضارعأ يمحي نم» : هللا لوسر لاف اريج اولاني ۸ مهظيغب نيكرشلا

 .!هللا لوسر ای انآ :ةحاور نبا لاقو .انأ :كلام نب بعك لاق «؟نيملسلا

 .!هللا لوسر اي ان :تباب نب ناسح لاقو .«رعشلا نسخ كنإ» :لاق

-A- 



 . فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ بانك

 ۳ «سلا حور مهبلع ن كئعيسو تنأ مها معنا :لاق

 س ع ل لس ی مام

 يق ليق ام هركي امنإ :لاقف هيلع كلذ باعف لحر هعميسف «رعشلا

 .هنع يفع دقفإ ةيلهاحجلا يف ليق ام امأف «مالسإلا

 لإ ةبعش نب ةريغملا بتك :لاق ءريمع نب كلملا دبع نع -۷

 :لاق .هايإ شيرق ٌةوفَحو «هتيب لهأ ءانفو «هرمُع ءانُف ركذي هب ةيواعم
 :دایز هل لاق باتكلا ارق املف «هدنع دايزو ةيواعم ىلع باتكلا دروف

 .بتك مث باتكلا دايز ردصف :لاق .باتكلا هيلإ ىقلأف :لاق ؟هباحإ ينو

 ترك ام امأو «كريغ دحأ هلكأي م هنإف ؛كرمع باهذ نم تركذ ام امأ

 ىقول توملا ادحأ يقي نأ ردق نينمؤملا ريمأ نأ ولف كتيب لهأ ءانف نم

 مهو كاذ نوكي ىنأف «كايإ شيرق ةوفج نم تركذ ام امأو «هتيب لهأ

 مهللا ادايز كيلع مهللا :لاق «هأرقف ةريغملا ىلع باتكلا مدق املف .كورّمأ

 .ادایز كيلع

TEAاذک هيف رکذ :لاقف ایش اموی هظ رمع رکذ :لاق «ةناوع نع  

 .ةيواعمو ورمع هيلع كيلع يأزلا ءاج اذإ يأرلاو تنأ امو :لاقف .اذكو

 )١( راثآلا يناعم حرش يف يواحطلا هجرحخأ ٤/ ۲۹۷خيراتلا يف ركاسع نباو ٤/١١ ٠<

 لاقو «هنع تکسو هیودرم نبا هجرحأ :لاقو 3/۷ حتفلا يف ظفاحملا هدروأو

 .تاقث هلاحر :ىطويسلا
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 فارشألا لزاتم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 ؟سانلا يتفم ترص :نايرعلا لاق :لاق ءروعألا ةزمح يبأ نع -۹

 جاتحا عنصي ام دعب ينعي :ميهاربإ هل لاق مث «اريمأ ترص دق تنأو :لاق

 .[ايو ءاجفإ انيلإ سانلا

 تدجو ولو تملكت دقل :ميهاربإ يل لاق :لاق «ةزمح يبأ نع ٠-

 .ءوس نامزل ةفوكلا لهأ هيقف هيف نوكأ انامز نإو «تملكت ام ادب

 اًرَجَح برضف نيفصب بعك رم :لاق ء«رانید نب كلام نع ۳١١-

 نع اوزجتحاف كيف ليئارسإ ونب تلتتقا !نيفص كححيو :لاق مث هلحرب اهنم

 ايواعمو يلع موي اوزجتحاف :كلام لاق لق فلا نيعيس نع ةنألا هذه

 ورمع ابأ تعم :لاق «يبأ انربحأ :لاق «يلع نب رصن نع -۲
 د2 ر

 :لاقو « [٠۲۰:فارعألا] 4 ) نطيشلا نم فبتط مهسَماذإ] ارقي ءالعلا نبا

 :تباث نب ناسح لوق تعم ام

 مانملا يق ىرُو اًحبص بهذت ا ھهفيط ينققرأ ةينحج

 كدشنأ :لوقأف «رعشلا يندشنتسي ةداتق ناك :لاق «ةبعش نع ۴٣۳-

 .رضم عم قحلاف سانلا فلتحا اذإ :لاق «لفغد نع ٤-
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 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ بانك

 عرس :لوقي 4ط سابع نبا تعم :لاق «ةزمه يأ نع ٥-

 امأ :لاق ؟سابع نبا اي كاذ فيكو :ليق .ةعيبرو شيرق اكاله برعلا

 .ةيمحلا اهكلهنف ةعيبر امأو .كلملا اهكلهيف شيرق

 دشنأ :تلقف ء٤ يبلا تيتأ :لاق هظ ظ روزألا نب رارض نع ۳01

 :تلقف «كشنأ» :لاق

 الاهتباو ةيلصت رمخلاو نايقلا < فرزعو حادقلا تعلح

 الاتقلا نيك ر شملا ىلع يشو ةرسمغ يربح ا يرکكو

 الادب يلامو يلهأ تعب دقف تعيب نتا ال برايف

 عيبا حبر ‹«عيبلا حبر» ب يبلا لاقف

 .اًباش ارعش دشني نيريس نب دمحم تيأر :لاق «ةداتق نع -۷

 .سورع هن :لاق ؟هدشنتا : اقف

 نب دمحم هيفو ۷١/٤( دنسملا) دمحأ نب هللا دبع هاور ۱١١/۸: عمحجما يف يمشيملا لاق )١(

 نيدانسإب ۲۹۹/۸-۲۹۷ یناربطلا هاور :۳۹ ۰/۹٩ اضیُا لاقو .كورتم وهو مرنألا دیعس

 نب دمحم نابح نبا تاقث ينو فيعض وهو مرثألا دايز نب ديعس نب دمحم امهدحأ يف

 م نم رحآلا فو فيعضلا وهف الإو قثو دقف وه ناك نإف مرثألا لقي ملو دايز نب ديعس
 سابع نبا نعو ۷۱۹/۳ روزألا نب رارض نع مکاحلا هجرخأ ثيدحلا :تلق .هفرعأ
 يف عناق نباو ۳۸۳/۲١ خیراتلا يف رکاسع نبا هجرحأو .حیحص يبهذلا لاق ۴۳
 ٠١۴۳٤/۳-٠١١١ قرط ةعبرأ نم هقاسو ةباحصلا ةفرعم يف يناهبصألاو ۲۹/۲ مجعللا

 ىلإ هازعو ٤۸۲/۳ ةباصإلا يق ظفاحلاو ۷٤۷/۲ باعيتسالا يق ربلا دبع نبا هركذو

 هللا سخجأ ام - عيبلا بجو :اهنمو ةبراقتم ظافلأب ثيدحلا يورو نيهاش نباو يوغبلا

 .ملعأ هللاو .كتقفص تنبغ ام - رارض اي كتقفص

 - ۳1 -۔



 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةت ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 ناك ةا يبلا ناميلس نأ ينغلب :لاق «كيدف يبأ ¿ نبا نع -۸

 «هنم عنتم يهو "دافسلا ىلع هتحوز ديري اروفصع ىأرف ؛اسلاج

 ام نوردت له :ناميلس لاقف .ءامسلا ىلإ هعفر مث ضرألا هراقنم. برضف

 ام ضرألاو ءامسلا برو :اه لاق :لاق .ملعأ هلوسرو هللا :اولاق ؟اه لاق

 حسي نم كلسنو يلسن نم نوكي نأ تدرأ نكلو «كل اًدفس كديرأ نأ
 .ضرألا يف هلل

 لاحرلا فكأ يق ام يبالط نع يهحوو يناسل يتم ترفو

 لاخنلاو نيلذابلا نعم زحلاو ةرورضلاب تعتقتو

 :امهنع هللا يضر ركب يبأل ةشئاع تلاق :لاق «رماع نع ٠-

 نلتقيل كايؤر تقدص نمل :لاق .يلْوَح ريا رقبو ةَمكأ ىلع ينأك تيأر

 . رانلا نم ماف كلوح

 يلع هديعي نأ تببحأ امو «هّتظفح الإ ثيدحب لحر

 لطح نبا ناك :لوقي قدزرفلا ناك :لاق «ةمربش نبا نع -۲

 روثلاو سيتللو .هاثنأ ديو دق اهلك عابسلل لاقيو ىشنألا ىلع ركاذلا وزن :دافسلا:(١)

 .اهلثم ريطلاو ريعبلاو
 ةعامحلتا :ماقفلاو .لایجا نود وه ليقو .ةدحاو ةراجح نم فقلا :ةمكألا(۲)
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 فارشألا لزانم یفافا ار ةلاسر

 .لوقي ام لوقن الو «لوقن ام لوقي هنأل :لاق ؟+ :تلق .سانلا رعشأ نم

Eكنإ :رعاشلا يدسألا تیيمكلل تلق :لاق «ةمربش نبا نع  

 يف تلق ام لضفأ ةيمأ ينب يف تلق دقو «تنسحأف مشاه ينب ف تلق دق

e.نسحأ نأ تببحأ تلق اذإ ف :لاق . 

TEحيحشلا :نسحلا دنع لحر لاق :لاق < يميتلا ناميلس نع -  

 هل هللا رفعي ماظلا ‹«حيحخشلا نم رذعأ ملاظلا :نسجلا لاقف .لاظلا نم ٌرذعأ

 ٤ .رانلا هحشب هللا هلخدي حیحشلاو «هملظ

  انالف نإ : کا ع نیلا ر لاق :لاق × «ملسأ نب ديز نع °

 ٤ . مانلا باسن ال امصاع يحأو ينإ :لاق كيسي

 عقي انالف نإ :ناوزغ نب ليضفلل لحر لاق :لاق ءرذنملا يبأ نع ٦-

 .ناطيشلا :لاق ؟هرمأ نم :هل لیق .هل هللا رفغ .ٌهَرَمأ نم ٌَنظيغأل :لاق .كيف

 رضحللو ةءورم رفّسلل :لاق «نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر نع -۷

 «كباحصأ ىلع فالخلا ةلقو «دازلا لذبف ؛رفسلا ةءورم امأف :ةءورم

 فالتحخالا نامدإف ؛رضحلا ةءورم امأو .هللا طحاسم ريغ ىف ةمحازملا ةرثكو

 .نآرقلا ةوالتو «هللا ىف ناوحإلا ةرثكو «دجسملا ىلإ

 بارعألا ىلإ جرخي ناك باهش نبا نأ ؛دلاخ نب ليقع نع -۸

 .سانلا بسن ال :اعر (۱)
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 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 ىلإ هدي يرهزلا دمف «هدي يت ام دفن دقو لحجر هءاجف «مهيطعيو مههقفي

 .اهنم اريخ كيطعأ :ليقعل لاقو .لحرلا اهاطعأف ءاهعزاف ليقع ةمامع

 هللا دبع نب هللا دبع يدح یرتشا :لاق «ةبيش نب بیبش نع -۹

 يوذ موق يف تناكف «لامج نم ةحسم اهيلع تناك ةيراح متهألا نبا

 سيمت تلعجف «هسفنل اهديري هنأ تنظف «ةمدخلل اهدارأ اغنإو «ةرسيم

 :لاقف اهيشم يق

 قطن كاذ قوف يشو [..]يسبلاو كبايث ف يسيمت ال الأ

 قفرم كنم مكلا يفلو تدرأ يذلاك لهألا ةنهم يفكاف كنودو

 يمحتف الو ياب ااف كسلا اًتسحم تفداص تنسحأ نإ كنإف

 :لاقف ةف هشارف ف (تعمطفا) ةيراح

 يلذبتو انوحن تفللا يرذف ىبْصلل كديرأ ال ينإ حالصأ

 لبقث كلهأ وحن رحآل يڏذحخف ىَدغ وأ كلهأ فيض حّورت اذإو

 ةيراح دوسألا وبأ ىرتش ثا اق «نجرلا دبع نب نيسحا نع ۳1

 :لاقف «هدنع هله اهّمذف .اهب بحعأف ةدلوم ءالوح

Té 



 فارشألا لزانم ىف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 رحأتلا ضعب نينيعلا يث نأ ىوس اهدنع بيع الو يدنع اهنوبيعي

 رزوملا حادر ىلعألا ةفهفهم اهنإف بيع نينيعلا يف كي ناف

 ةرم ولو هب لمعاف ربخلا تعم اذإ :لاف« سيق نب ورمع نع -

 .ةدحاو

rالأ :ديز مايأ شمعألل ليق :لاق «ثايغ نب صفح نع  

 فیكف «هنوج ضرع لق ادحأ فرعأ ام هللو !مکلیو :لاق ؟جرخت

 ۱ ؟هنود يمد لعحأ

 ٤- يلع نب ديز نب یسیع ءاج :لاق «نمحرلا دبع نب ديمح نع 1

 «رمحألا رفعجو حلاص نب نسحو يبأ هيلإ عمتحاف «مهزام ىلإ يحل ا ىلإ
 ‹«عامتحاب الإ ميقتسي ال جورخلا نإ :ىسيع لاقف «جورخلا اوركذف

 انجرح نحن نإو «سانلا رمأ طبض دق ناطلسلاو «هطبضت ال عامتحالاو

 ئرما لام بهتناو «هلتق ببس نحنو ۇرما لتقف «هب انلغشو انب لغش

 اذه «هرمأ يث رظنلل ناطلسلا غرفي ملو غرفن نل «هباهتنا ببس نحن ملسم

 اوقف !ةنس الو باتك ىلع نوعمتجي سيل لح

 دق الاجر ناوفص نب دلاخ یأر :لاق «ةبيش نب بیبش نع -۷۵ ٠
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 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 اًئوكُس اوناك املاط انسانا ٠ يع دعب مهاردلا تقطنأ دق

 اوب ةمركلااوعفر الو ريخي راج ىلعاوداعامف

 اًومص بسح يذ لك لزتيو بيع لك ربحي لاملا كاذك

 :يرمعلا صفح وبأ دشنأ ٠-

 يرذق نعو ينع سانلا يبت لالا نم ةورث قلأ مو يلاتغم رهدلا ىرت
 ركذ ىلع ينم نحيي م مراكم يبو يلعاقح اهب يضقأف
 رسلاو ةرحما نيب كلَماه ةمه بحاصل يدعو ىلع ناو

 :لاقف بيسملا نب ديعس دنع رعشلا ركذ :لاق «يرهزلا نع --۷

 .حیبق هحیبقو نسح هنسحف ؛مالك وه اإ

 “حلا لاسي الحر تعم :لاق «نیسح نب نایفس نع -۸

 لا ءاسنلآ نمتتصَحُملاَو # » ىلاعتو كرابت هللا لوق نع هدنع قدزرفلاو

 دقو ديعس ابأ لأست :قدزرفلا لاقف ؟[٠ءءءسلا] | 4ر نيا تكلم

 :تلق :لاق ؟تلق امو :نسحلا هل لاقف ؟ارعش كاذب تلق

 قاط م اهب ينبي نمف الالح انحاَمر اهتحكنآ ليلخ تاذو

 نأ ايابسلا مكل لحم :لاق .لاق ام هيلع دري ملو نسحلا مسبتف :لاق

 .نهحاوزا نهقلطي نأ ريغ نم نيميلا كلعب نهوؤطت

 :رذنملا نب نامعنلل لاق ينايبذلا ةغبانلا نا ؛يعشلا نع -۹
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 فارشألا ل زانم م يف فا رشا ةلاسر نيحلاصلا رابخا باتک
GREED 

 اليبن اهب تييَح ام ايحتو اقح تم امإ ضرألا لازت

 ءاَجلا ىلإ وهف هانعم حضوي ام غبت م تنأأ نإ تيب اذه :نامعنلا لاق

 :لاق .ينلجأ :لاقف .هيلع رسعف ةغبانلا كلذ دارأف «حيدملا ىلإ هنم برقأ

 نم ةئام كلف هانعم حضوُي ام هتعبتأ تنأ نإف ؛اثالث كْثلُخأ دق

 ىتأف .تذحأ ام كنم تذحأ فيسلاب ةبرضف الإو «بئاحن “ريفاصعلا

 ةيربلا ىلإ انب جرحا :ريهز لاقف .ربخلا هربخأف ىملس يأ نب ريهز ةغبانلا

 :لاقف «بعك :هل لاقي ريهزل نبا امهعبتو احرخف «يرب رعشلا نإف

 هفدٌرأف «انعم نوکی يح نبا عد :لاقف .هوبأ هب حاصف ؟ينفدر !مع اي

 كعنمي ام !مع اي :بعك لاقف «نادیرپ ام امهتأی ملف اًيلَم تيبلا الواجتف

 :لوقت نأ

 اليمن نأ اهّيبناح ٌدّمعتف اهنم ًرعلا تللح نأب كاذو

 كل تلعح دق «ءيش يف هللاو انسل «ةبعكلا برو اهب ءاج :ةغبانلا لاق

 نم ةئام :لاق ؟معراي كل لعج امو :لاق .يل لعح ام يحأ نبا اي

 اهب ىتأف .ًدفص يرعش ىلع ذحآل تنك ام :لاق بئاحن ريفاصعلا

 ..ةقدحلا ءادوش ةقان ةئام هنم ذحأف نامعنلا ةغبانلا

FAةيواعمل الماع تراحلا عيبرلا ب دايز ناک :لاق «ز ىا  

 .ناماتس هل ام :لامجلا نم يروفصعلا )١(

 .ءاطعلا :دفصلا (۲)

-۳¥ 



 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 و «مهتيسورفو نيك ر شملا ةرثك ركذي ةيواعم ىلإ بتكف «ناسارخ ىلع
 :لوقي ناك ي هللا لوسر نإ :هلط فط ةيواعم هيلإ بتكف .مهفعضو نيملسملا

 ایش تسسح اذإف .“ ۲ لیاو نب رکب وا تعمر رفت ال نکرشلا نِإ»

 .ةعيبر وأ «لئاو نب ركب يف كءاول لعجاف

 الجرو لجع ينب نم الجر نا ؛يمهولا فلخ نب ميهاربإ نع ح۱

 :لاقف ءامهنيب يضقيل ريثك يبأ نب ىج ىلإ اماقف ءارختفا ةفينح ينب نم
 نأ ترتحال برعلا لئابق تريح ول نكلو ءاذه لثم يق يضقي ال يلثم نإ

 نم الحر نوكأ نأ ترتحال كلذ نود ليح نإف «شيرق نم نوكأ
 .لجع ينب نم الجر نوكأ نأ ترتحخال كلذ نود ليح ولو «راصنألا

 دعب تيقلف ؟لجع ينب نم نوكي نأ راتحا م هتلأس ينتيل :ميهاربإ لاقف

 :لاقف «هریسفت تملع ينتیل :لاقو «ثیدحلا اذه هتئدحف ناديس نب ديزي

 تمزه» :راق يذ موي لاق ب هللا لوسر نإ :لاق ىح نإ :كربحأ انأ

 ‹نيمايم موق لجع ىرأ «مجاعألا لتقت لجع ونب هذه ءةرسيملا تمزه «ةنميما

 . «مهَمظع رْبجا مهللا

 .ظفللا اذهب هجرحخأ نم دحأ ملو «فيعض هدانسإ )١(

 يف يراحخبلا جرحخأ نكلو ظفللا اذهب هحرحخأ نم دحأ ملو «فيعض وهو لسرم هدانسإ (۲)

 ينو .نيمايم موق توم رضح هعفر بيسملا نب ديعس نع ىي نع ۱۸۲/١ ريبكلا خيراتلا
 سفن هلعلف .لجع ونب هلهأ رثكأ ةماميلا ضرأب داو :مراضحلا ۳۷٦/۲ نادلبلا مجعم

 .ملعأ هللاو ءالسرم ىجج نع امهالك نأ كلذ يوقي يذلاو ثيدحلا
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 فا رشألا لزانم يف فا قارشإلا ت ةلاسر نيحلاصلا رابخأ ب باتک

 هللاو :تلاقف ؟اهنع ةشئاع ةيراح تلئس :لاق «ةمقلع نع -۲

 ققح قرت تناك اهنأ الإ «بيع اه امو «بهذلا بيط نم بيطأ ةشئاعل

 كرب سانلا لاق ام تعنص تناك نئلو ءاهنيجع لكأتف ةاشلا لحدت

 .!ةيشبحلا هقف نم بحجعف « هللا

 وهو هرکسع يف الحر ٤ يبلا عم :لاق «مالس نب رمع نع ٣-

 : كي ني لا ت ندحا» لڪ ينا لاقف !نسح ای !نسح ای :لوق

 :لوقي وهو

 عملت سناوقلا اهيف ةبرذم ةمخف لك امج نع انلداجُم

 .(بعک ای اننید نع :5 يبلا لاق :لاق

 هيف نأ الإ ۱۸/٤ دواد وبأو ۲ دمحأ هحرحأ ةريره يبأ نع يور .حيحص ثيدح )١(

 طسوألاو ۲١/٠۷ ريبكلا يف يناربطلا هجرخأ هدحج نع هيبأ نع ريثك نعو «مسي م وار
 ي يمليدلا هجرحأ رمع نبا نعو ٦۲/٦ يدع نباو ٠٠١ ينسلا نباو ٤-4/1٤

 رظنا هدئاوف يف يعلخلاو لاثمألا يف يركسعلا هجرحخأ بدنح نب ةرم” نعو سودرفلا
 نأ لأفلا :يرشخزلا لاق ۷۲١. :مقر ةحيحصلا ةلسلسلاو ۲۷۸۹/١ ءايحإلا جيرخت

 قو لأفلاو رجزلا اهحتفي ال لافقأ بيغلا نود لوقتو اهب نميتتف ةبيطلا ةملكلا عمست

 يق لمعتسيو !دحاو اي ةلاض بلاط وأ !لاس اي ضيرم عمسي نأك ةريطلا دض سوماقلا

 ريغ نم هللاب نظ ءوس ةريطلا نأ ؛ةريطلاو لًأفلا نيب قرفلا :يميلحلا لاق ءرشلاو ريخ ا

 هب لمألا ديدحت قيلعتو هللاب نظلا نسح لأفلاب نميتتلاو «هيلإ نظلا عجري رهاظ ببس
 ٤ .دومحم قالطإلاب كلذو

 وهو هب رم لي يبلا نأ ؛كلام نب بعك نع الوصوم ۹۷/٠۹ ريبكلا يف يناربطلا هجرحأ (۲)
 س

۳۹ 



 فارشألا لزانم يف فارشإلا ة ةلاسر ۰ نيحلاصلا رابخأ ب تباتک

 هلط قيدصلا ركب وبأ لاق :لاق «يريبزلا دمحم نب نامثع نع ٥-

 :لاق امك راصنألاو هللاو نحن :هبطح ضعب يف

 تّلَرف نيعطاوللانلعت انب تفرش نيج ارفعج انع هللا یر

 تلم رشلا نم وقال يذلا قالت اما نأ ولو انولَمَي نأ اوب

 «رانلا نم اوراجي نأ نجلا باوث :لاق «ميلس يبأ نب ثيل نع ٦-

 .ابارت اونوک :مه لاقي مث

 .ساون :دودحألا دخ نم لوا :لاق «يعشلا نع ۷

 كرتيأ :لوقي دايز نب ءالعلا ناك :لاق «ةداتق نب ديعس نع -۸

 .هللا ةعاطب لمعيلف ؛ هلاقأف هبر لاقتساف توملا هرضح دق هنأ ؛هسفن مكدحأ

 ىف ترکف :اطکا ا مرم نی یس لاف لاق ءدلحلا يأ نع -۹

 .ملاحتأ ينكلو «ميلحب تسل :لاق «سيق نب فنحألا نع ٠-

 ېک

 :دشنی

 عقعقتي هلوح قرح ضرألا نم ٠ مهنودو انع ناسغ ىتأ له الأ
 عملت سناوقلا اهيف اه فدرك ةمحف لك انمرح نع اندلاجت

 لاقف «ةمحف لك اننيد نع اندلاج :بعك لاقف .كلام نب بعك اي ال : يبلا لاقف

 .نسح هدانسإو يناربطلا هاور ۱۲٤/۸: عمحلا يف يمثيملا لاق .بعك اي معن : يبلا

 سناوقلا لدب سباوقلاو «عقعقتي لدب عبتتيو « قرح لدب قرح عمجما دنع نكلو :تلق

Qo - 



 اريثك حدأل نا :لاق ‹« سيق. نب فنحألا نع ۳۹۱

 .باوجلا

 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر

 ةفاخع مالكلا نم

 ضعب نأ تددوو الام ينبأ ورمع ىلع نإ :لاق «يتبلا نع -۲

 هللاو ال :متهألا نب ناقاخ لاقف .انماعط عيبن ىتح انع هدقن انباحصأ

 هلاو ال .كديعأ :لاق .تلعفل يدنع تناك ولو «يدنع يه ام !ورمع اي

 اًضّرعت كانأ ذإ یاتک تبسح

 اإ تلتسرآ تنک نم ربح

 اكلاذك ٌقيقح قأت ام تنأو ىتأ ام قحأ دوعسم نب ميعن

 هللا دبع وحأ ريمع نب هللا دبع ىو :لاق «يوحنلا سنوي نع -۴۳

 سانلا لخدف «يفنحلا رماع نب ةدحخ جراوخلا لاتق همأل زيرك نب رماع نبا

 .اوضفرال كريس. اوعم” ول :هل لاقف «قدزرفلا لحدو «هنوئنهي هيلع

 ناكف مهلتاقف مهاتأف «مهب عقويو مهب هللا يرغي تح كاذ بحأ ام :لاقف

 :قدزرفلا لاقف «مزهنم لوا

 ةدحب باحصأ هللا دبع تينمم

 مهتيقل ام اذإ يح مهتسينم

 اهب ةليلحلا طعُت ام تيطعأو

 ٍ ةيارب ريما فحر نم رف امو

 اقباس تيلو موقلا تيقل املف

 اقدارسلا ءاقللا لبق مه تک ر نت

 اقراوبلا تیار ذٳ يرابح تنک 9

 اقفانم الإ رهدلا لاوط ىغديف

AEN 



 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 فط رمع دنع بعكو ةئيطخلا ناک :لاق «يعشلا نع - ٤

 :ةعيطحلا دشنأف

 سانلاو هللا نيب فعلا بهذي ال هيزاوج مدعي ال ًريخلا لعفي نم

 .هقلح نيبو هللا نيب فرعلا بهذي ال :ةاروثلا يف هللاو ىه :بعك لاقف

 نم ناحبس :ةاروتلا يف بوتكم :لاق «مهدأ نب ميهاربإ نع ٥-

 نيب درطك رونلا نم اراهنأ مهحيبست ”بْجْل ناك هشرع ةلمح تحبس اذإ

 !يسرکلا يدي

 يف اوناك اموق نأ ؛هيبأ نع يمهسلا ركب نب هللا دبع نع ١-

 لوقي ام نوردت :لوقيف رئاطلا رمي ناكف «لحر مهيف ناكف :لاق «رفس

 ءيش ىلع انليحيف :لاق .اذكو اذك لاق هنإف :لوقيف .ال :نولوقيف ؟اذه

 دق ةاش اهنمو منغ ىلإ اورم نأ ىلإ :لاق .بذاك مأ وه قداصأ يردن ال

 ام نوردتأ :لاق "وعن ذو اهبلإ اهَقنع وحك تلعجف اه ةلخّس ىلع تفلخت

 كلكأي ال يقحْلا :ةلخّسلل لوقت اهنإف :لاق .ال :انلق ؟ةاشلا هذه لوقت

 يعارلا ىلإ انيهتناف لاق .ناكملا اذه يف لوأ ماع كاحأ لكأ امك بئذلا

 ةلخس تدلو «معن :لاق ؟اذه كماع لبق ةاشلا هذه تدلو له :هل انلقف

 ةنيعَظ مهيف موق ىلع انيتأ مث :لاق .ناكما اذهب بئذلا اهلكأف ؛لوأ ماع

 .اهطالتحاو تاوصألا عافترا :بحألا (1)

 .اهلكاش امو زعملاو ةاشلا توص :ءاغثلاو .نأضلاو زعملا نم ةاشلا دلو :ةلحسلا (۲)

 - ۔



 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر ٠ نيحلاصلا رابخأ باتك

 اذه لوقي ام نوردتأ :لاقف ءاهيلإ هقنع ونحتو وغرب يهو اه لمح ىلع

 وهف طيخم ىلع هتلحر اهنأ معزيف «هتبكار نعلي هنإف :لاق .ال :انلق ؟ريعبلا

 اذه انبحاص نإ !ءالؤه اي :انلقف «مهيلإ انيهتناف :لاق .همانس يت رزم

 ي هنأو ‹«طيخم ىلع هتلحر اهنأ معزيو «هتبكار نعلي ريعبلا اذه نأ معزي

 .لاق امک وه اذإف هنع اوطَحف ریعپا اوخائاف :لاق .همانس

 تلحد لاق «ينرحأ نیصح :لاق ا ۷

E O EFكرتو يوت يآ نإ  

 هل لاقف «حیرش يدي نیب دعقف «همع ءاجف «هينعنم هنإو مع دنع الام

 عفتني نأ هعنمت الام كدنع هل نإ :لوقي ؟كوكشي كيحخأ نبا لاب ام :حيرش

 -ذيبنلا برش نعي. :ىلع لاق- .ركسلا لكأ رثكي هنإ !ةيمأ ابأ اي :لاق .هب

 .هلام هيلإ عفدي نأ هرمأي ملو .كيحأ نبا ىلإ نسحأو هللا قنا :لاق

 ركذو اموي ةمربش نبا ينثدحو :لاق «مصاع نب يلع نع-۸

 م اذإ :لاق «ثراحلا نم هقفأ وه يذلا تيأر ام :لاقف «ىلكعلا ثراحلا

 هنم سنأتو غلبي ىقح هلام هيلإ عفدت الف ادشر هنم سنأت مو مالغلا غلبي

 .اعمتجي ىح :یلع لاق ءادشر

 .هبكرت اهنأل ةنيعظ ةأرملا ىمستو ريعبلا حايص :ءاغٌرلاو .هيلع بكر ي يذلا لمحا :ةنيعظلا )١(

-- 



 فارشألا ل زانم يق فا رشإلا ةلاسضرز نيحلاصلا رابخأ باتك

 ىلع ىلكعلا ثراحلاو انأ تعمتحجا اذإ :لاق «ةمربش نبا نع -۹

 .انفلاحخ نم لابن مل ةلأشسم

 نيح ىلكعلا ثراحلاو انأ سلجأ تنك :لاق «ةمربش نبا نع - ٠

 .هقفلا نم بابلا يق حبصن تح ءاشعلا يلصن

 ليضفلاو ثراحلاو ةريغملا ناك :لاق «ةمربش نبا نع-١

 اوعمسي تح اوموقي م اعرف «هقفلا ين نوملكتي مهريغو ديزي نب عاقعقلاو
 .رجفلاب ءادنلا

 .داح نم ملع يف يلع ْنَمَأ دحأ ام :لاق «ةمربش نبا نع - ۲

 ركذ ینابیشلا قاحسإ ابأ تعم ام :لاق «سیردإ نبا نع - ۳

 هيلع ىنثُأ الإ ادام

 «هنع تکسف :لاق .اًشیبح يحأو ينطعأ :لحر لاقف .ارانيد نينا لک

 وهأ هللا كدشنأ :لاق «ةثلاثلا لاق املف :لاق .اشيبح ىحأو ينطعأ :لاق

 اط باطخلا نب رمعل يدهي لحر ناك :لاق «يعشلا نع 0

 ضقا !نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ءالجر هيلإ مصاخف «روزج ذحخف ماع لک

 هيلع ىضقف :لاق .روزجلا رثاس نم لحرلا لصفي امك الصف ءاضق اننيب

 .اشرلا ىه ايادهلا نإ :هلامع ىلإ بتك مث «رمع

 --۔



 فارشألا,لزانم ىف فارشإلا ةلاسر

 ىلإ يدهي لازي ال لحجر ناك :لاق «يدزألا ريرح يبأ نع ٠٦ ٤-

 .هوحم ركذف روزج ذخف رمع

 :لاق ءانخايشأ ضعب تعم“ :لاق «يميتلا هللا دبع يبأ نع - ۷

 :دايز وبأ لاق ؟تلبقأ نأ نم !دایز ابا ای :هل لاقف «یلع

 عيطتسن ام هللاوو انإو

 يف اوجرح اذإ نوصاصجلا ناك :لاق < يميقفلا ديزي يبأ' يع - ۸

 امارك اوتومو اذ اوعد تلقف

 امالكلا نيب نأ اندهح نم

 هيلا اةفو اوج رح

 يبن ينا اول

 دودحملا يف قيرب هلف

 دوفولا رش مهف

 دولحخلا راناونكس

 :هتدشنأف يب ىبلا تيتأ :لاق «نزام نب یشعأ نع - ۹

 برعلا ناّيَدو سانلا كلام اي

 - 44 ۔



 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا راخا بانك

 بّرذلا نما ةبرذ ُتحوزت يإ

 بحر يف ماعطلا اهيغبأ تبهذ

 برحو عازاسب ينتفلاخف

 بلغ نمل بلاغ رش نهو

 نمل تابلاغ رش نهو «بلغ نمل تابلاغ رش نهو» :لثمتي ي يبنلا لعجف

 .'«بلغ

 اتاب ناراض نابئذ ام» :لاق 5 يبلا نع بط ةريره يأ نع-١٠

 .«ملسملا نيد يف لالاو فرشلا بح نم اهيف عرسأب منغ ةبيرز يف

 هودانف «لستغي وهو ي يلا تتأ ةعازح نأ ؛ةمركع نع-١

 ."ہکییل» :لاقف

 لاقو .حيحص هدانسإو ۲۸۹/۲ ىلعي وبأ هجرحأ :٦/۸٤۱,فاحتإلا يف يريصوبلا لاق )١(

 يف لاقو .تاقث هلاجرو ۲١٠/۲ دمحأ نب هللا دبع هاور ۳۳۲/٤: عمحما يف يمشيهلا
 :ىشعألا مسا نإ :لاقو «رازبلاو ىلعي وبأو يناربطلاو دمحأ نب هللا دبع هاور ۸

 يواحطلاو ۲٠١/٠١ ىربكلا يف يقهيبلا هجرحأو .تاقث مهاجرو «روعألا نب هللا دبع
 ءاسنلا نأل ؛لاحرلا نيلغي ءاسنلا نأ :ثيدحلا ىنعمو ۲۹۹/٤. راثآلا يناعم حرش يف

 ىتم ءاسنلا :مهاثمأ نمو «لاحرلا هب نيلغي قفر كلذ يف نمو «ةليح ذفنأو اديك فطلأ

 .ماغرلاب كفنأ نقصلأ مارغلاب كبلق نفرع
 ه :مقرب لالا حالصإ ةلاسر يت هجيرخت رظنا (۲)

 حرش يف يواحطلاو ٠٠٠/۷ فنصملا يف ةبيش يأ نبا كلذك هجحرحأ «لسرم ثيدح (۳)
 :ظفلب ي يبلا جوز ثراحلا تنب ةنوميم نع الوصوم ءاح هنكلو ۲۹٠/۳ راثآلا يناعم

 هس

 -۹ ۔



 فارشألا لزانم يق فارشإلا اسر نالا رابخأ تانک

 ا :هرل] 4 © ينمو موق رودص فّشَيَو » دهاحم نع -۲

 .ةعازح :لاق

 غرف :رمع لاقف .كل اريح ءاقبلا ناك ام هللا كاقبأ :لاقف «لحر هءاجف

 .راربألا عم هللا كافوتو «ةبيط ةايح هللا كايحأ :لق نكلو «كاذ نم

 اذه كل ىنأ :لفغدل ةيواعم لاق :لاق «شايع نب ركب يبا نع ٤-

 ۰ .لاحجرلا ةضوافم :لاق ؟ثيدحلا

 بس ىلع سانلا ضرع ةيواعم مدق امل :لاق «مصاع نع ٥-

 يصعن ال :كلام لاقف «يعوبريلا بيبح نب كلام ىلع ضرعف «يلع

 ىلع اذه لمعتسا :دايزل ةيواعم لاقف .مكتاومأ بسن الو مكءايحأ

 هللا ىف نوفاخي ال ةئام ملعت :بيبح نب كلال اموي دايز لاقف .نيتطرشلا

 :لاق ؟مهنم ينأ ٌمَلعتف :لاق .ال :لاق ؟ةرشعف :لاق .ال :لاق ؟مئال ةمول

 .مهنم تنأ كنكلو :دایز :لاق .ةرم تنك

 ىلع يعخنلا دوسألا نب مشيملا لحد :لاق «شمعألا نع ١-

 ا لاا | ېک

 عمججا يق يمثيملا لاق .اثالث ترصن ترصن اثالث كيبل كيبل :هئضوتم يث لوقي ةتعملسف ۴

 نب ناميلس نب ىج هيفو ٤۳٤/۲۳ ریبکلاو ۱۹۸/۲ ریغصلا يف يناربطلا هاور :۱ ٩

 حتفلا رظناو ١ لئالدلا ق يناهبصألا كلذك هحرحأ :تلق .فيعض وهو ةلضن

 .ثيدحلا قرطو ةصقلا قاس دقف ۷/٥

- ۷ 



 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 .تیبلا یف حورطم ریبک خیش :لاق ؟دایز نب لیمک لعف ام :هل لاقف «جاجحلا

 نلختل :لاق .فرح ريبك خيش كاذ :لاق .حجامجلا قراف هنأ يغلب :لاق

 هب نغلبأل تقش نقلو «يفنأ غلب تح هثيلح دق :لاق .ينركنتلو كناسل ينع

 بحاص تنأ :هل لاقف «ليمكب اعدف «دعب ءاطعلا يطعأف :لاق . قاما

 .هلتقب رمأف «توفعف ينداقأف ينمطل ؟نامثعب تعنص ام :لاق ؟نامثع

 يف صاقو يأ نب دعس نب دمحم جرح :لاق «مصاع نع -۸

 لظ اي رفسلا بغ تدحو فيك :جاجحجلا هل لاقف «محامجلا

 .هحبذا هذا :لاق .ءوس بغ :لاق ؟" ناطيشلا

 نب باتع نب نمهحرلا دبع فك اذإف «هب یمرف «هلمحي ءيش هعمو «رئاط

 .همتاح اهيف ديسأ

 هلاق تیب نم اقَرف سود تملسُأ :لاق «نیریس نب دمحم نع -۰

 .مجامجلا ريد ةعقو )١(

 .اهرحخؤم ليقو ءاهمدقم :نيعلا قام (۲)

 .هرصقل هب بقلی ناک (۳)

- EA - 



 فارشألا لزانم يف فارشإلا د ةلاسر 0 نيحلاصلا رابخأ باتک

 افيق وأ اسود نُْهعطاوق .٠ اثلاقل تقطن ولو اهر

 دجسک. تررمف «رعش تيب تلق :لاق «مزاحت نب ریرج نع ٤۲۱“

 تيتأف «مهوق نم ترعذف «هضوتف تثدحأ دق الإ كارأ ام :اولاقف «مضاهجلا

 «ينآر املف «ربکیل هيدي عفر دقو هتيب ې هدجسم يف مئاق وهو نیريس نب دمحم

 :لئاقلا لوق متعب اما «مهيلع تددر الفأ :لاقف .هتربحأف ؟كتحاح :لاق

 انسشيع ذإ ةةمرل رايد

 قيدصلل غرافاهدو ذإو

 رئاح يف نصفلاك يه ذإو

 باحسلا ءامو جولشلا ناک

 اهباينا ذرب هبل

 .ةالصلا يف لحدو «ربكأ هللا :لاق مث

 «مصاع نب يلع انثدح :لاق «ديعس نب دمحم نب دمحأ نع -۲

 «جاجحلا يدي نيب ديزي ماق ال :لاق «يريمحلا نايفس وب ينربحأ :لاق

 نم ادحاو نلكاوت ال :ةاروتلا ف بوتكم هنأ تملع امأ !ديزي اي :لاق

 رفحي نمو «كنم لفسأ كيوبأ نم دحاو تيب قوف رهظت الو «ارمت كيوبأ

 :دمح نب دمحأ لاق .ديزي نع اولخ [نكسيإ] ال ميتيلاو .هيف عقي هريغل

 .هتیسنو ریثک اذه لغم يدنع ناك دق :لاقف ؟اذه نع نايفس ابا تلأسف

 ىلع لعج ناك دق لحرب جاجحلا يتأ :لاق «جلب يأ نع -۳
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 تارشألا لزانم يف فارشإلا ة ةلاسر نيحلاصلا رابخأ تانك

 .هلیبس یلخف ءيشب ملكت هیلعالخد املف «هلتقي ن هب رفض وه نإ هسفن
 !ديحلا شرعلا اذ اي !ديمح اي !زيزع اي :تلق :لاق ؟تلق ءيش يأ :هل ليقف

 دینع رابج لک رش ينع فرصا

 ءءاعدلا اذهب وعدي بيسملا نب ديعس ناك :لاق «نيصح نع - ٤

 رش نم «ةماتلا هتاملكو «ميظعلا همساو «ميركلا هللا هحوب ذوعأ :لوقي

 ذحآ تنأام رش نمو !براي تقلح ام رش نمو «ةماعلاو ةماسلا

 .اهيف امو ايندلا رش نمو «هتيصانب

 :لاق «هيبأ نع خيش انثدح :لاق «يئاوسلا بئاسلا يأ نع ٥-

 ةأرما تءاجف «ةفوكلاب ريفيصع يأ نبا راد يق سيق نب فنحألا تام

 يمع نبا نإ !ريمألا اهيأ :تلاقف ءاسن ةعامج اهوحو ةلاحر يف لغب ىلع

 رحم نم كرد هلل :تلاقف .كنأش :ليقف ؟هبدنأ يل نذأف ةبرغ ضرأب تام

 ‹«كمويب انعجفو «كدقفب انالتبا يذلا هللا لأسأ «نفك يف جردُمو نح يف

 ىلع تلبقأ مث .كرشح موي يف كل نوكي نأو ءكدخل يف كل عسوي نأ

 انإو «هدابع ىلع دوهش هدالب يف هللا ءايلوأ نإ !سانلا اهيأ :تلاقف «سانلا

 ىلإ هرمأ نم تنك يذلاو امأ :تلاق مث ءاقدص نوُئْنُمو ءاقح نولئاقل

 كلمع عفر يذلا «ةياهن ىلإ توملا نمو «ةياغ ىلإ رامضملا نمو «ةدم

 دقلو ءاديقف اديهش تمو ءادودوم اديه تشع دقل «كلحأ ءاضقنا دنع

 مهيفو «ابيرق سانلا نمو ءافوطع لمارألا ىلعو ءافيرش لفاحما يف تنك
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 فارشألا لزم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 كد قفا رر اب ترآ تک هار اپ

 .دعس ينب نم ةارما يه و: لاق .نيعبتل كيأرلو «نيعمتسل

 اذهب ةملكعملا ةأرملا نأ ؛يلحبلا ع نمحرلا دبع نب ديبع نع - 38

 سيق نب فنحألا رق :هلا دبع وبأ لاق .ةيرقنملا ثراحلا تنب ةدوس مالكلا

 RE < ىلإ بستي يذلا عضوملا يا ةفوكلاب

 ن انتدح :لاق «يفيجعلا ناظقيلا يأ نع -۷

 میک ینا سم رعاش لاقف رکشی ينب نم لحجر سيق
 ٠ رهظلاب بکاوکلا اودبت ا ضرألا الو هدقفأ ءامسلا كبت و تاما

 رش نم ضرألا ىلع ىحضأ الو اًح لماح مح تکسمأ ام نذإ تیذک

 ٠ رحاذ ريخلا فنحألا تومي اميلع ةتدحو يركشيلا تيتا املف

 هريغو ةبيش نب بيبش تعم :لاق «يربنعلا ريرح نع -۸

 .ءادر ريغب سيق نب فنحألا ةزانح يف جرح ريبزلا نب بعصم نأ ؛نوثدحي

 ةاشلاك نميلا يق نادمهو «نميلا ةماه ةدنك :لاق يعشلا نع - ۹

 .ناحيرلا ف [...]

 «ةئالث ءادلاف .ءاودلاو ءادلا هللا قلخ :لاق «قارولا رطم نع ٠-

 مدلا ءادو «يشملا ةّرملا ءاودف .مغلبلاو «مدلاو «ةرملا :ةثالث ءاودلاو

 .مامحلا مغلبلا ءاودو «ةماجحلا

 -۹01 ۔



 فارشألا لزانم يه فارشإلا ةلاسر نيحلاطضلا رابخأ بانك

 :لاق ينآر اذإ يعشلا ناك لاق «ةصفح يبأ نب ماس نع ١-

 ريعشلا ةح ريطي امك يريطو يصعق هللا طرشاي

 :يلع اهالمأ بئاسلا وبأ يندشنأ -۲

 لمح كاذ ىلع حفص وذل ادق ينبيرت كنم ءايشأ يلع ينإو

 ٠ لبقُم رخآ كنم موي بقعيل دغ ىلإ تحفص اموي ينتؤس اذإ

 لذبت فك يأ رظناف كنيم ىنتعطق ام اذإ ايندلا يف عطقتس

 لقعي ناک نإ نارجمضا فرط ىلع هكدجو كاحأ فصنت مل تنأ اذإ

 لدعم فيسلا ةحفص نكي مل اذإ هميضت نأ نم فيسلا دح بكر يو

 لوحتم ىلقلا راد نع مرصلا فو لصاو كلابح تر نإ سانلا يفو

 ةعازخ نم لحر يندشنأ :لاق « هللا دبع وبأ يندشنأ ٣-

 ءاشت ام لعفاف يحتست ملو ىلايللا ةبقاع شح م اذإ
 ءايحلا بهذ اذإ ايندلا امو يح شيعلا يف ام هللاو الف

 ءاحللا ىقبام دوعلا ىقبيو ريخ ايحتساام ءرملا شيعي

 نب شيشح باهش ابأ تعمم :لاق «ىميتلا هللا دبع يبأ نع ٤-

 :دشنی هّتعمسف هامدق مرو قح یلصی ناکو ىلجعلا دیز

 ملظلا اهتود تلاحو يل تمهحت اهب كارأ ال ادالب تطبه اذإ
2 

 ْمركلاو دوجلا هارث نم لحالح ةقث وحأ ولولهب عورأ رغأ

- o0 -_ 



 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 ملتحي نيح مهاتف رينتسيو امرك ُهبيش بيشلا اذ ديزي

 اوملس ام ماوقألا ف دحا اودقفي نل مهنإ تيبلا لهأ اهب ینعا

 :اریثک دشنی ليذا نب رفز ناک :لاق «ماطسب نب دمحم نع ٥-

 ليلد نم ايداه اذه كروب هّهجو هفورعم ىلع لد

 نسحلا نب ب رمع ناک :لاق < «يبضلا بائذ نب نارمع نع - ٦

 :لوقي ناک و «ٌرْذَق هل نايح يبا نبا وهو يميتلا

 لثامألا مارتحاو ىّجَرْلا ءاقب اهقيطت ال يتلا ىولبلا نم سيلا

 «رمع نب نمحرلا دبع نب لالب حدتما ارعاش نأ ؛ماس نع -۷

 :هلط رمع نبا هل لاقف .لالب ريح هللا دبع نب لالبو :هرعش يف لاقف

 .لالب ريح هللا لوسر لالب لب .تبذک

 نافطغ نم رفن يف هبط رمع انيتأ :لاق «شارح نب يعبر نع ۸

 ملعأ تنأ :انلق ؟رعشأ مكئارعش يأ :هلظ رمع لاقف .رعشلا اوركذف

 :لوقي يذلا نم :لاق !نينمؤملا ريمأ اي

 ذم ءرملل هللا ءارو سلو ةير كسفنل كرتأ ملف تفلح

 :لوقي نم :لاق مث «لوألا هلوق لاقف داع مث :لاق «ةغبانلا :انلق

 نونظلا يب نظ لّحَو ىلع يبا اقل اراع كيتا
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 رسد نرم يا رسا ل ي فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك
SESE OSO ENG 

 نوخي ال حون ناک كلذك اهنُت مل ةنامألا تيفلأو

 !نينمؤملا ريمأ اي ملعأ تنأ :اولاقف .لوألا هلوق لشم لاقف داعف .ةغبانلا :انلق

 :لوقي نم :لاقف

 دنفلا نع اهرجزاف ةيربلا يف نك هلإلا لاق يذلا نامیاسک نک
 .مکئارعش رعشأ اذه :لاق .ةغبانلا :انلق

 ةرصبلا لهأ نم يميمتلا ردب نب ب ةثراح ناك :لاق «رماع نع - ۹

 نباو سابع نباو «يلع نب نسحلا,ملكف .براحو ضرألا يف دسفأ دق

 ىتأف «هتموي نأ بأف 4ظ الع اوملکف «شیرق نم مهریغو اط رفعح
 «يلع ىلإ سيق يق نب دیعس قلطناف « هملکف هراد يف ينادممها سيق نب دیعس

 ضرألا ف دسفأ نميف لوقت ام !نينمؤملا ريمأ اي :لاقف .هراد ف هفلخو

 ٣٠:دإ 4ج وسر هلآ نويراحن نيل أ رجاَمتإ» :لاقف ؟براحو

 :لاق ؟هيلع ردقب نأ لبق بات نم تیرا :ديعس لاقف .ةيآلا متم تح

 نا لبق بات داق ردب نب ةثراح هناف :لاق "هنم لبقأو هللا لاق امك لوقأ

 | نم اتايبأ ةثراح لاقف .اباتک هل بتکو «هنّمَأف هب هاتأف هيلع ردقی

 اهبيع زا لسي الف اًمالس اهَيقل امإ نادم رَعلبأ كً

 اهب يطح باتكلاب يضقيوب . هنلإلا يق نادم نإ يرمعل
 اًهقولجخ اليلق الإ تغلب دقف اهع و رف اًنْيقت تناك ةعيب انل

Ea8  ّ 
 اهقوربو انلوحايانملا دوعر اهمولح فختساو سار بیش
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 نارا لروما فارشإلا ةاسر نيحلاصلا رابخأ بانک

 اهقوذن ام ةرم ىرحأ لزنتو انسوفن ايانملا يلحتستل انإو

 نم تايبألا هذهب قحأ انك :لاقف ءرفعح نبا اذهب تثدحف :يعشلا لاق

 . .نادمه

 لا ؟ءيش نع يعل لر لاس ناق اعا: یسيع نع < 4

 رثآ یلاعتو ئ را هلا «يرأر یلاسیو دوم نبا نع وسآ اله لا

 نم يلإ بحأ ةينغب ىنغتأ نأل هللاو «ييأرب اهيف لوقأ نأ نم ينيدو يدنع

 ييأرب اهيف لوقأ نأ

 نم قيرط يت رّتستب ريسأل ينإ :لاق «هللا دبع نب ريرج نع-١

 ET الإ ةوق الو لوح ال :تلق ذإ «تحتف نمز اهقرط

 نم هتعم“ ذم دحأ نم مالكلا اذه تعمم ام :لاقف ءةذبارملا كئلوأ نم

 دَ ‹كولملا ىلع دفأ الجحر تنك ينإ :لاق ؟كاذ فيكو :تلق :لاق .هللا

 ناطیش يلهأ ف يفلخف یرسک یلع اماع تدفوف «رصیقو یرسک یلع

 بئاغلا لهأ شهي امك يلهأ يلإ شهي م تمدق املف « تروص ىلع رص

 ؟كاذ فيكو :تلق .بغت مل كنإ :اولاق ؟مكنأش ام :تلقف .مهبئاغ ىلإ

 يلو موي اهنم كل نوكي نأ امإ ؛رتحلا :لاقف «ناطيشلا يل رهظو :لاق

 يناتأف :لاق .موي لو موي هل نوکی نأ ترتحاف :لاق .كتكلهأ الإو «موي

 .برعم يسراف وهو سوجا مكاحو رانلا تيب ىلع مئاقلا يسوجا نهاكلا :كبرملا )١(
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 .ارشألا لزنم ضا فارشإلا داسر

 نإو بوت اننيب عمسلا قارتسا نإو «عمسلا قرتسي نم هنإ :لاقف ءاموي
 «يناتأ ىسمأ املف .معن : تلق :لاق .انعم ءيجحت نأ كل لهف.«ةليللا يبون

 :يل لاقف «ريزتخلا ةفرعمك “'ةفرعَم هل اذإف «هرهظ ىلع ينلمحف

 اوحرع مث :لاق .كلهتف ينقرافت الف ءالاوهأو ارومأ ىرت كنإف «كسمتسا

 الإ ةوق الو لوح ال :لوقي الئاق تعمسف :لاق .ءامسلاب اوقسل تح
 اوعقوف «مهب حيل لاق .نوکی ال هللا ءاشی ال امو «ناک هللا ءاش رام «هللاب

 نأ املف ؛تاملكلا تظفحو :لاق .رجشو ضايغ يق نارمعلا ءارو نم

 ةوك نم جرخي تح برطضيف نهقنلق اذإ ناكف يلهأ تيتا «تحبصأ

 .ينع عطقنا تح نموقأ لزأ ملف .تيبلا

 يأ :لاق «ةملس نب نانسل يطرش ينثدح :لاق «ديز نع - ۲

 -اهريغ ةملك وأ- نيعلا لف تيفلأف اهب رمأف ءةرحاس هنأ اومعز ةأرماب

 اهجوز ءاحف بلصأو اهبشح تحسب رمأف تفطف «تديعأ مغ تمّ
 ؟هنع يلح :لاق ؟يبع لت نأ اهرم هللا كحلصأ :لاقف دوس هنأک

 نم ةبكلا | تذحأو بابلا ىلع تسلجف !لزغ ةّبكو بابب ينوتئا :تلاق

 عقتراف «ليخلا اهب تطاحأو «سانلل تزربأ دقو ءاهجلاعت اهنأك لزغلا

 .ءيش ىلع اهنم ردقن ملف الاو انيمي انتدصف «بابل
 كلما دبع نب ةملسم مدق ال :لاق «يمحللا جور نب ةورع نع - ۴

 .هتبق نه هفرع تبنم يأ )2
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 فارشألا لام يف فارشإلا تسر نيحلاصلا رابخأ بات

 لسرأف «تورامو توراه ىلع لحد الجر انهاه نإ :هل لیق ءاريمأ انه اه

 لاقف ءاهيلع دعقف دعقف "نيطامسلا ني ةداسو هل تي «ليلج خيش اذإف «هيلإ

 ىكبف هينيع لسرأف ؟تورامو توراه ىلع تلحخد يذلا تنأ :ةملسم هل

 وعدأ ال تنكو يمأ رجح يف اعفاًي امالغ تنك ينإ :لاقف «هعومد فش من

 نيأ نم !همأ اي :تلق تلقعو تكر وأ املف هب تیت الإ ايندلا نم ءيشب

 تبأف ءاهيلع تيبأف .لأست الو الالح لک ينب اي تلاق ؟لاملا اذه منكل

 نإف :تلاق «دحلا تأر املف .يسفنب كّمعجف ينيربخت م نإ :تلقف يلع

 ؟هملعت نيأ نمف :تلق .رحسلا نم لالا اه عمج هنإو ءارحاس ناک كابأ
 ناك هنأ ينتربخأف ؟اذه ىلإ ديرت ام :تلاقف « ءاهيليع تيأو يلع تبأق

 يلإ رظن املف هيلع تمدق تح هيلإ تلحت راف لباب ينارصن ىلإ فلتخي

 ىلإ جاتحت ال ام لاما نم كل كرت دق الإ كابأ نظأرام ؟كامدقأ ام :لاق

 ءامهيل رظنأ تورامو توراه ىلع يناحخدت نأ بحأ نإ :تلقف ؟دحأ

 هلل نک ذت الف امهيلع تلحد اذإ :لاقف .انک موی یف انک رھشل يندعاوف

 نم ركنأ ام ةاقرم نيتسو ةئاالث ضرألا ين يناقرُف يب بهذف :لاق امسا

 نيس وكنم ءامسلا نم نيقلعُم امه اذإف ؛امهيلإ ترظنف «اعي : راهنلا ءوض

 ' :تلق «امهتيأر لف سجا او ءار لس امها لکم
N 

 .اهوحخنو بدآملا يث ماعطلا هيلع عضؤيل دمي امو فضلا :طامسلا )١(
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 فارشألا لزتنم يف فارشإلا ةلاسر ٠ نيحلاصلا رابخأ باتك
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 دقو :الاق ب دمحم ةمأ نم :تلق ؟لحرلا نمم :الاقف ءاتكسف تكس

 جابيدلاو ريرحلا نوسبلتف :الاق .كلذ امهءاسف معن :تلق ؟4 دمحم ثعب

 امكنإ :تلق .كلذب اًرثف هبحاص ىلإ اهدحأ رظنف «معن :تلق ؟يزاغملا يف

 ال لوق نم امكعزح تيارا :تلق .لس :الاق .امكلئاس انأف «ينامتلاأس دق

 تيأرأ :تلق «شرعلا انقراف ذنم اهعمسن م ةملك :لاق ؟وه ام هللا الإ هلإ

 ال ةعاسلا نإ :الاق ؟وه ام لحر ىلع ةمألا عامتحا يلوق نم امكتءاسَم

 سبلب امكرورس تيأرأ :تلق .دحاو لحر ىلع ةمألا تعمتجا ام موقت

 :الاق ؟ينارمأت امف تلق .ةعاسلا تامالع نم :الاق ؟وه ام جابيدلاو ريرحلا

 سمط :هللا دبع لاق .دج رمألا نإف ؛لعفاف مينت الو مانت الأ تعطتسا نإ

 .مويلا فرعي الف ناكملا كلذ

 نب كلما دبع ىلع تلحد :لاق «بائر نب نوراه نع - ٤٠

 .ةصقلا هذه وحن ركذف ناورم

 هلبقتسا ةنيدلا لا6 يتلا مدق ا :لاق هلك كلام نب سنأ نع ( ٠

 :نلقي راجنلا ينب نم راوَج

 را نم ا ع راجنلا ينب نم راو نجف

 . کیا نإ هلا رد للت يتلا لاق

 ينإ ملعي هللا :ظفلب ٠۳٤/٩ ةحام نبا هجرحأ ةبراقتش ظافلأب يور «حيحص ثيدح (1)
 ت
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 فارشألا لزم يف فارشإلا لاسر نيحلاصلارابخأ تاک

 ل اشحلا ميضه :رعاشلا لوق ىرت الأ .نيللا :لاق ]۱ء۸ ارمعل]

 ؟ للا نع لس ها و سابع نبا نأ ؛نيسح يأ نبا نع - 6

 .مامل هتدايز نمو ؟اًبَرَع متسلوأ :لاقف
Nتلاس :لاق يآ یندح :لاق «ينادمهلا ليعامسإ نب رمع نع  

 ( ي)طيرضق اهَلَط لختر » ًرعو لح هللا لوق نع ةلدهب نب مصاع

 وجرت لّدكل اه ك هللا لوق نع امصاع تلأسو لاق 6

 :رعاشلا لاق < ةميظع هلل نوفاخت ال :لاق ۲چا تا

 لماوع بو تيب يت امهفلاحو اهعسل جرب م لحنا ةتعسل اذإ

 ىطعأو ظ ىلاعتو كرابت هللا لوق نع امصاع تلأسو :لاق - ۹

 نوردتأ :ىعشلا,انل لاق :لاق «يدزألا ملسم نب نارمع نع =۰

 يق ىلعي وبأو .مكبحي يبق نأ ملعي هللا :طفلب ٠٠/١ ريغصلا ىف و يارا رسا

 خيراتلا ي بيطخلاو .نهيف كراب مهللا :ظفلب ۲۲۹ مقرب ينسلا نباو ٤/٦ دنسلا

 ثيدحلا جرح نم هيلع تفقو نم عيمج :تلق .نكبحأ ينأ ملعيل هللا نإ :طفلب : ۷/۱۳٠

 نهو راجنلا يتب نم راوج ىلع رم :لوقي لب لب يبلا لابقتسا ين كلذ نأ ركذي م
 ٠ قيرط نم مكاحلا جرحأ : ۲٦١/۷: حتفلا يف ظفاحلا هدروأ ام مهللا .نلقي نلقيو فدلاب نيرضي

 راجنلا ينب نم راوح - يلا لابقتسا يف يأ - تحجرخف سنا نع ةحلط يأ نب قاحسإ

 .ملعأ هللاو ثحب ةدش دعب مكاحلا يت هدجأ مو :تلق .نلقي نهو فدلاب نبرضي

e(امههبشأ امو ةرظلاو ةلبقلا وحن بونذلا راغ م . 
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 ت ي ب فارشألا لزم يف فارشإل ةلاسر ۰ نيحلاصلا رابخأ بتك

 ا ارا دال تعا ا .دلولا دلو :ءارولا لاق ال :انلق ؟ءارونلا ام

 :v1] .رم] 4( بوقعي لحس ء ارو نیو :لاق

 بب تک نرانو و ورس هلم نع تھا

 .مهنم لوسر مهءاح دقل هنأ یرت الأ :لاق [۲٠٠:رسل] ((2) ةنمطم
 مط ص م

 تی او ل یب نم لمر نع يرتحلا يآ نع ۲

 .كعفني ام هنم كيلعف ؛ىتفي ال ملعلا !سبع ينب احأ اي :لاقف 4ط ناملس

 ءهمدحأ نأ ديرأ انأو فط رمع نبا تبحص :لاق «دهاحج نع - ۳

 .ىنمدخي يذلا وه ناكف

 «ملعلا فرش ؛نافرش فرشلا :لاق «ثراحلا نب ورمع نع - ٤

 .امهفرشأ ملعلا فرشو «ناطلسلا فرشو

 نه ىتاتب ءالّوَله » :ىلاعتو كرابت هلوق يف «يدسلا نع - ٥

E SS و وبا وهف ي لک «هتمأ ءاسن مهيلع ضرع :لاق «[۷۸:درعا 4ر کل رهط 

 ار سم نينمؤلاب لوأ يتلا ا روو .هتمأ

 .مهتاهمأ هجاوزأو

 ( نرلعلاوع ا ىن هلآ رق مو 5: لوق ف نسحلا نع < ۲
 ا .جحلاب رفک نم لاق درع لآ

 مو تک ر حت هیعابر یأر لحجر :ةداتقل لاق هنآ ؛ةرق نع -۷

- ٩5 _ 



 فارشألا لزم يف تارشا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ بانك

 «هللا قتيل :يل لاقف «نيريس نبا تيتأف :لاق .ةبيصم :لاق ؟طقست

 .لاق ام تفرعف :لاق .هلهأ نيبو هنیب ام حلصيلو

 :اهنع هللا يضر ةصفح يل تلاق :لاق «هيبأ نع ماس نع -۸

 .هركذ بهذ دلو هل سیلو تام اذإ لحجرلا نإف ءدلولا بلطاو جوز

 هللا هحر باطخلا نب رمع نأ ؛دوجنلا يبأ نب مصاع نع -۹

 ءاهاوفأ بذعأو ءاماحرأ قفا نهنإف ؛ءاسنلا نم راكبألاب مكيلع :لاق

 .ريسيلاب ىضرأو

 :نمهحرلا دبع نب ةملس يأ سلجم يف تلق :لاق ءءاطع نع-٠

 ةملس وبا يل لاقف !ةنيدملا لهأ نم اياحضلا ىف دهزأ ادحأ تيأر ام

 :ةملس وبأ لاق .تقدص :تلق .ةكم لهأ تدرأ اغنإ !نامثع ابأ اي تَّمهو

 .ىلبحلا نع ىقح يحضن انإ

 انَرمَأ يلوي نأ ةنس نيعبس ذنم هللا انوعد :لاق «نسحلا نع ٤١-

 ناک ناو «نوعحار هلإ انإو هل انإف انل باجتسا ناک ناف ءانرایح

 .نوعحار هيلإ انإو هلل انإف انل بحجتسي

 ارس اهؤطي ناكو ةيراج لحرل تناك :لاق «بذوش نبا نع ۲

 هذه يف لستغت تناك مرم نإف ؛اولستغا :هلهأل لاقف ءاهعطوف «هلهأ نم

 .ةليل لك لستغت مرم تناكو :لاق .ةليللا

 -۹۱ ۔



 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 يئاطلا ورمع نب ثراحلا ناك :لاق «يئاطلا ديجبا دبع نع - ۳

 .ةرض نم يلع دشأ وه :لوقت هتأرما تناکف «صیمق يف هتأرما عم ماني

 يملسلا ملسملا وبأ قط :لاق «يركبلا هللا دبع نب دمحم نع ٤-

 تلقتسا نيح لوقي أاشنأو ءاهلهأ ىلإ اهلمحو اهعّسَمف «هتأرما يحايرلا م
 ( :اهباکر

 دجولا جعال نم ءاشحألا ىلع يموزل اولّمحتو اودغ ذإ ساب تسلو

 دهعلا رخآ نكي ال يدحت ركاوب ٠ امومُح ينيعل اتلان دقو يلوقو

 فعاضت امك فعاضي ءانثلا ىرأ ينا :لاق «بويأ نع ٥-

 ( .تانسحلا

 ذحأف «ليللاب سعي ُب جاجحلا ناک :لاق «ةسانك نب دمحم نع ٦-

 :ناركسلا لاقف .نلعفألو كب:نلغفأل :لاقف «ناضمر يف اناركس

 رفاصلا ريفص نم رفنت ارعذ ةماعن بورحلا ياو يلع دسأ ١

 رئاط حناوحج يف كبلق ناك ذإ ىحْضلاب ةلازغ ىلإ تزرب اله

 ربادلا سماك هتطرش نرداغ سراوفب هلق ةلازغ تعدص

 اغنإف «جاجحلا فلح انيلص اذإ انك :لاق «رانيد نب كلام نع -۷

 هللا ىمعأ نوفل ام ىلإ :لوقيف .سمتشلا نم انيل يقب ام تفلت

 .نثول الو رجح الو رمقل الو سمشل دجسن ال انإ ؟مك راصبأ

 -۹۲ ۔



 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رانخأ باتك

 كلملا دبع نب ديلولا تدهش :لاق «لضفلا يبأ ريثك نع -۸

 ميلس ينب نم دعم لهأ ناک :لاق ءءامأ نب ةيريوج نعا-۹

 نأ مهرمأف «ملسأ نب : ديز مهيلع يلو ىح «نجا نم اعرقو اًطْبَح نوقلَي

 .مهنع بهذف .تيب لك ف برغملا ةالص اونذؤي

 نسحلا ىلع ىخبسلا دقرف لحد :لاق «يوحنلا ديزي نع ٠-
 ك ۴ رر :

 ع ي ا ا اف ا ن ا گار

 ا همر باا یب ع ملا نکلا ی دمع

 .ربق ىلع برض طاطشف»لوأ ناكف «اطاطسف مهيلع

 نم ىلإ بحأ ةيآ برعأ نأل :لاق بط قيدصلا ركب يبأ نع -۳

 .ةيآ يع نأ

 ءءاغوغلا ىلإ رظن اذإ نسحلا ناك :لاق «بذوش نبا نع-٤

 .ءايبنألا ةلتق ءالۇه :لاق

 - ۳ -۔



 فارشألا لزانم يف فارشإلا ة لاسر نيحلاصلا رابخأ ب باتک

 هآرف ءامهذحأف ريط يحرق رم الحر نأ ؛رهزألا يأ نع ٥-

 .؟'”«امهنیعأ هب رقت ادحاو امه تکرت الفأ» :لاق هب ربحا وأ 4 يبلا

 نم بره خرفلا نب ليدعلا ناك :لاق «مكحلا نب دمحم نع ٦-

 :لاقف «جاجحلا

 ضيرع تاحجعاتلا يديأل طاشن ينلانت نأ نم جاجحلا دي نوُدو

 ني :لاق مث «هدي هيلع فطعف «هب هاتأ نم جاجحجلا ةيلإ لسرأف :لاق

 :لوقأ يذلا انأ «ريمألا هللا حلصأ :لاق ؟ضيرعلا كاطاشن

 لسيد يلع جاجحل ناكل اهباعش ٌرحو یَّملس يف تنکول

 لوسر لالضلا دعب نم سانلا ىده افأك ىتح مالسإلا ةبق ىنب

 لوفأ فيك سلا تحتنا ام ا تيش يير ريغ اتي تضخ امو

 «ةحجراخ نب ب امسا تييتأ :لاق «يعجشألا كلام يبأ نع -۷

 . عرف ءامسأ جرخف «باوبلا ينهبجف «أديدش اقد بابلا تققدف

 يف لاق «نسحلا نب هللا ديبع نأ ؛يرصبلا مشيملا نب دمحم نع -۸

 :اموي هتبطح

 الأ :ظفلب ( ۸/۲ يمثيهلل ثراحلا دئاوز) هدنسم يف ثراحلا هجرحخا «لسرم ثیدح (۱)

 فيعض دانسإ اذه :ه١/۱۸ فاحتإلا يف يريصوبلا لاق .هنيع هب رقف اهدحأ هل تكر ىت

 سرلا يراع يأ (۲)

- 



 ي د ل فارشألا لزانم يف فار ةلاسر نيحلاضلا رابخأ بانك

 اًميقاس توملا سأكب اهاقس ىتح . تلفغ اهظح نع ىتلا كولملا نيأ
 اهينْبَك رهدلا بارخل انّروذو اهعمحن ثاريللا يونل اتسلاومأ
 ايفام كرت اهنم ةمالسلا نأ + تملع دقو ايندلاب فلك سفنلاو

 ضايع نب ليضف لاق :لاق «يكملا دمحم نب سنوي نع - ٠
 هللا ملع نفل هللاو ءاهيف امو ايندلا نم ريح يه ةملك كنملعأل :لجرل

 ۾ «هرغل ناکم كبلق ت نوكی ال تح كبلق نم نييمدآلا جارحإ كنم

 .كاطعأ الإ اعيش هلأست

 ., لوسر دهع ىلع اسرف هبوط و رمع ضكر :لاق «ةديبع يبأ نع - ۸.

 نارحن لهأ نم لحر رصبأو «ءابقلا تحت نم هذخف فشكناف لي هللا

 .انرايد نم انحرخي انباتك يق هدحن يذلا اذه :لاقف «هذخف يف ةماش

 فيطغ نب ضايع نب ةيواعم نأ ؛يجرلا نامثع نب ريرح نع -۲

 :لاق هيلع كلذ ركنأف «ناقيقر ناقحو ءابق هيلعو باطخلا نب رمع ىتأ

 مضيف هيلع هّدشي لجرلا نإف ؛ءابقلا امأ !نينمؤملا ريمأ اي :لاق ؟اذه ام

 .معن :رمع لاقف .بكر لا يف تبثأ اهنإف ؛ قاقرلا فافخلا امأو «هبايث

 .كلذ يق هل صحخرو

 ىلع اولخد اموق نأ ؛ةمادق يبأ يدايألا ديبع نب ثراحلا نع -۲

بايثلا قوف سبلی بوث (۱)
 .هيلع وطنمتي و صيمقلا وأ 
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 .فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 انإو نوكبي اولخد اموق نإو ركذلا ىش انإ.!ديعس ابأ اي :اولاقف «نسحلا

 نيع برف لامعألاو بولقلا كبتلف نويعلا كبت م نإف :لاق «يکبن ال
 ور رس ر

 .[٦۱:فسری] © رو ي ءاَشَع مهاب قءاجو ™ ةيآلا هذه التو .ةبذاك ةيكاب

 ىلإ لّيُح الإ يناوخإ نم دحأ توعب ربخأ ام :لاق «بويأ نع -۳

 . طقس يئاضعأ نم اًوضُع نأ

 هيلإ بتكي ال كلملا دبع نب ماشه ناك :لاق «ةنييع نبا نع ٤-

 .توملا ركذ هيف باتكب

 ‹«كسأر بّوصأ الف تعكر اذإ :لاق «ليقع نب حي نع ٥-

 .ةلبقلا كافقب لبقتست كنإف

Aرمع ىلإ نسحلا نب ب نسحلا بتک :لاق «بیرح نب زرح نع - ٦ 

 نأ تيأر تيلو املف «يناوخإ يق يتاكز مسقأ تنك ينإ :زيزعلا دبع نبا

 انل مسو «كلاَم ةاكزب انيلإ ثعباف ؛دعب ام :هيلإ بتكف :لاق .يف كرياسأ

 .كيلع مالسلاو كنع مهنّعُت «كناوخإ

 رمعل ناک :لاق «ةرصانخلا نم خيش نع «نيعأ نب نوراه نع -۷

 مالغ هجشف «ناملغلا عم بعلي جرخف «ةمطاف نم نبا زيزعلا دبع نبا

 رمع عمسف «ةمطاف ىلع مهولحدأف هجش يذلاو رمع نبا اولمتحاف

 ۔ ٦ -



 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 «ينبا وه :تلاقف  ةيرُم تءاحو .جرعف عآ تیب یف وهو ب

 تلاق .ةيرذلا ٿ هوبتكا :لاق .ال :تلاق ؟ءاطع هل :لاقف .میتي وهو

 .هومتعرفأ مكنإ :لاق ىرحأ ةرم ةجشي م نإ لعفو هب هللا لعف :ةمطاف

 يف لفت اذإ ناك ييي يبلا نأ ؛ةمليسم غلب :لاق «يعشلا نع - ۸
r۰ ر  

 ناک 3 ينلا نأ هغلبو لاق .اًجاَحأ تراصف رعب يف لفتف «بذنع رشب

 يأ اذإ ناک ل يبل نأ هغلبو :سرخف ايبص كنحف «نايبصلا “یلثحی

 .عرقف يبص ساز حسمف لاق «هسأر حسم يبصب

 ال خانا فسوي نأ ينغلب :لاق «يفئاطلا ملسم نب دمحم نع -۹
 ا و ۰ ٤
 بلاغ ايو !ديعب ريغ بيرق بايو !بئاغ ريغ هاش اي :لاق بجا يف يقلا

 .هیف تاب امف :لاق

 نم الحر عساو نب دمحم قف :لاق «لتاقم نب دمحم نع-۰

 یتم «كيلع ال :دمح هل لاقف «رذتعي بهذ هنأكف :لاق «هّيَقل مث هباحصأ

 .ةميلس بولقلا تناك اذإ «ءاقتلالا ناك

 :هلوق ننف نب هللا دبع وبأ دشنأ ١-

 .تاوصألا يأ )١(

 .ةًأرما ريغصت (۲)

 .همف لحاد يصلا كنج هكلدت مث رمتلا غضمت نأ :كينحتلا )١(

 - ۹۷ -۔



 ادمتعم لفطلا لثم ضهنأ تحبصأ

 هتدج مايألا تقلحأ شاع نم

 انقلخت انيوطكو يلايللا يوطت
 دحجأ يذلا فعضلل ُهوأملا لاط

 ربك نم دشلا دعب فسر ترص و

 هب كارح ال ربك خيشل لهف

 هب شيعن انك يذلا بابشلا نيأ

 الأ بابشلا تاذل بيشلل تدقف

 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر

 دمتعي خيشلا كاذك نيديلا ىلع

 دلولاو لهألا هافجو اًهركَت

 دد اننقلح احا ام دعب نم رهو

 دهّسلاو مهلا لاطو يمون دابو

 دجأ ام قوف يب لب دْيَقلا فسر

 دشر هدنع بيبط نامزلا نم

 لحلو حلا نيأو احر اشيع

 دقتفت بيشلا دعب ةذاذللا لك

 دما يل دعب نكلو ءانقلا ىلع

 نيدباعل كولملل ضعب لاق :لاق «نمهحرلا دبع نب نيسحلا نع - ۲

 تقص نإ :الاق ؟يل نادبع امتنأو ينايتإ نم امكعنمي ام :هنامز ی اناک

 انأ ملعت له :الاق ؟كاذ فيكو :لاق .كل نيدبعب انسل اّن تملع «كسفن

 وأ بضغل اعيش تنأ لمعتف :الاق .ال :لاق ؟یوه وأ بضغل امیش لمعن

 .انيدبعل دبع تنأف ‹كاكلَمو امهانکلم دقف :الاق .معن :لاق ؟یوه

 .دسحلا ىنغ ةحصلا :لوقي ناك هنأ ؛هلظ ءادردلا يبأ نع -۳

 ةيفاعلا :داود لآ ةمكح يف بوتكم :لاق «ملسأ نب ديز نع ٤-

 .يفخلا كلنا

 - ۹۸ ۔



 فا رشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 ارقي لجرو اص نب يلع دنع تنك :لاق «يساؤرلا ديح نع ٥-

 [٣.٠ءسنأل] 4 ج رأل ا عَرَفلا مهن ال :ةيآلا هذه ىلإ ىهتناف «هيلع

 «یتکل ادحاو ع ناک رل هن يلع لاقف ءرضاح اص نب نسحاو

 ىلإ دعب دعي مو ماقف «هناکم لابو نسح ضفَتناف .یقش عازفأ اهنكلو

 .سلحملا كلذ

 بهذا :لاق «توملاب مدآ نبا لذا هللا نإ :لاق «نسحلا نع ٩-

 لحرلا أي توما نم لذ لذ یا :نسحلا لاق .تيم كنإ تعش ثيح

 .هلهأو هدلوو هدلاو نیب نم همرتخیف

 ّرڪدلآ هَل ینو سنا ڪڌي دموي :نسحلا نع -۷
 هنأ هللاو ملع :لاق ۔[۲-٣رسل] 4 (چز یناّیَحٰل ُتَمَدَق یني لوق چ

 ۰ .هيلع ام رحآ اهيف توم ال ةليوط ةايح كانه فداص

£ 

 يمرأ انأو يأ فار :لاق «ةنيذأ نب ةورع نب ىحي نع -۸

 : لوق تعم ام !ًب اي :لاقف «اًماَمَح

 اھکا رشو هلعن حسو اًسنَد هضرع كرتي موقلا ميل ىرتو

 اهكاله ديري اه ودعلا لثم هسفنب رومألا مار اذإ اقرَح

 اهكايحف ادب نم ةماركلا بحأو ُهَيَقل ثيح كيبأ قيدص ٌمركأ

 :ميمت ينب بتاعي ةبض ينب نم لحرل دزألا نم خيش يندشنأو -۹
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 فارشألا لزانم ىف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا ريخأ باتك
SS 

 مامعألا ةحيصن مرح مکكمع انأ يننإ ميمت ينبأ

 ماحرألا ةعيطق ءانفلا ُببس اغغإو ءانفلا ببس ىرأ نإ

 مالحألا ححاورب مكّماحرأ  متنأ يمأو يبأب اوكرادتف

 :رينعلب نم لجرل ةرصبلا لهأ نم لحجر يندشنآو - ٠

 لذاحاو ىوملا تیتشتب اهامر ةريشع لذ هللا دارأ ام اذإ

 ِلكاّوتلا لونطو هنع مهځفادت مهو اميف موقلا زجع لاف

 ِلئالحلا ٌمونل موقلا مون لوأو هبارت ثبح ءاللا ثبُ لوأو

 نبا نالف :هل لاقي شيرق نم لحر نع «بئاسلا نب ءاطع نع - ۱

 اولباقم نحو انه اه اسلاح ناك هي هللا لوسر نا ؛يبأ ينثدح :لاق «ةعيبر

 :لاقف «رعاش ثيل ينب نم لجر هءاجف «هباحصأ نم لحر هعمو تيبلا
 املف .ةحدم هحدتما «هدشنأف «هبلغف :لاق «ال» :لاق ؟كدشنأ الأ !دمحم اي

 .(تنسحأ دقف ءنسحأ ءارعشلا نم دحأ كي نإ» ب يبلا لاق ءاهنم غ رف

 عمجلا يق يمشيملا لاق .يباحص هوبأو هيبأ نع يليدلا ورمع نب دابع نب ةعيبر نع يور (1)
 هحجرحخأ :تلق .طلتخا بئاسلا نب ءاطعو مسي مل وار هيفو ٠٤/١ يناربطلا هاور : ۸
 يفو ۱۸۲/١ لئالدلا يقو ٠١/۲ ةيلحلا يف ميعن وبأ ۲۸٠/١ فنصملا يق ةبيش يأ نبا
 يف لوقلا لصف دقو ۷۲/۷ ديئاسملا عماح يف ريثك نبا هدروأو ۱۹۳١/٤ ةباحصلا ةفرعم

 ًاطح وأ فيحصت عقو دقو ٤۹۲/۲. باعيتسالا رظناو ۱۷/١ ةباصإلا يف ظفاحلا هدنس
 امأو .ورمع نب دابعل ثيدحلاو تماصلا نب ةدابع ىلإ ثيدحلا اذه بسن ثيح عمحجا يف

 دابع نب ةعيبر هنأ ىلإ ةباصإلا يق ظفاحلا لام دقف دابع نبا وهو مسي مل يذلا يوارلا
 س
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 فارشألا لزانم يف فارشإا. ةلاسر نيحلاصلا رابخأ < باتک

 ىلع لحد دايز نب رفعج ن ؛ يسفانطلا دمحم نب يلع نع -۲
 يرأثب بلطي يذلا نإف ؛ينتلتق نإ :لاق .كنلتقأل :لاقف «كولملا ضعب

 .[.....] يقَح ىلع امو «ٌح

 :ةمكحلا بتك ضعب يف تأرق :لاق «يخبسلا دقرف نع -۴۳

 .تابل ءالحألل ايانملا ىرب وهو «هعفن نم هلقَع ولخي فيك لقاعل تبجع

 صوحألا تيأر :لاق «ةورف يبأ نب نارمع نب هللا دبع نع ٤-

 قوس يل مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب وبأ هفقو نيح «يراصنألا

 :حيصيل هنإو «ةنيدملا

 يناش عفرتو يمطظعت الإ ٠ اهب ىَنْعُأ ةبكَل ةبيصم نم ام

 نارقألا ىلع هرداوب ىشحُت طمختم نع لوزت نيح لوزتو

 ناکم لکب یفخت ال سمشلاک ينتيأر ماعللا يفح اذإ ينإ

 قاي لاله نب هللا دبع ناک :لاق «دایز نب نامیلس نع ۰٥-

 نم هب عفتنن ءيش ىلع اند !كليو :هل اولاقف «مهعم نوكنو انباحصأ

 ءاشعلا ةمحف يف اوجرخي نأ مكنايبص ىلع ارق :لاقف ؟هذه كبئاجع

 اعر نيتليللا نيتاه يف «تقولا اذه يف مهنإف ءءاعبرألا ةليلو «تبسلا ةليل

 .نايبصلاب اوثبع

 و
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 هل ودع ىلع لحر مّْلَس ام :لاق «هللا دبع نب دئرم نع ۰٩-

 .ةدقع هسفن نم لح الإ ةميلست

 .هباع اغيش فرعي مل اذإ لحرلا مهتا :لاق «ةمريش نبا نع - ٠۷

 :يرمعلا رفعحج وبأ دشنأ -۸

 م و ةفع يتايح ٌتْيَْف ابك ثبصأوأ يلام لقا
 قو ةر الم احا دت يل لاقي ىتح لالا يذ نع ضرعأو

 اَمَدعم تنك اذإ يلعف هنکل و خأ الو قيدص نع ربك يبامو

 ىلإ ةفاحق يب هيبأب ءاح هل د ركب ابا نأ ؛دیعس نب ىج نع -۹

 “هيتآ تنك ىقح خیشلا تكر ت الولف» : هللا لوسر لاقف ل يبلا

 ينيعل رقأ ناك بلاط يبأ مالسإل قحلاب كثعب يذلاو :هه ركب وبأ لاقف
 .كنيعل ٌرقأ ناك بلاط يبأ مالسإ نأ كلذو «همالسإ نم

 :مشاه ينب ىلوم «ءاجر يبا نب دمحم دشنآ --۰

 ينم هب لوا تام نم یر ينأک ايهاس توما نم يظح نع ت 6

 ثيدح وهو رمع نباو سنأو هتنب ءامسأو ركب يبأ نع الوصوم ءاج «لسرم ثيدح )١(
 يمثيملا لاق ٤۸/۳. و ۲۷۲/۳ مکاحلاو ۱۸۸/۱١ نابح نبا نم لک هجرحأا «حیحص

 لوق امأ :تلق .تاقث امملاجرو يناربطلاو ٠۷٤١/١ دمحأ هحرحأ ۱۷۳١/١: عمحنا يف

 ريبكلا ي يناربطلا دنع رمع نبا قيرط نم يور حإ .....قحلاب كثعب يذلاو :ركب يأ
 رازبلاو يناربطلا هاور ۱۷٤/١: عمحما يق يمثيمفلا لاق ٤١/١(. رصتحملا) رازبلاو ۹

 .فيعض وهو ديبع نب یسوم هیفو
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 فارشألا لزانم ىف فارشالا ةلاسر

 ينس تکحض الو ينيع تدقر الو يرظان ْنَج امل ركف يل ناك ولو

 ءاحر يبأ نب دمحم دشنأو ۱۲ ١-

 تّلظأ تاعظفُم رومأ فوخل ةب يمك يلإ يسفن تعحر اذإ

 تحت اللامع الو نوكت ٠ ةبيصم نمام لوقلا اهيلإ تعحر
 تلح كب ةبكن نأ ٌنَعَرجَت الو ٠ ةرسح كاف ءيشلل ٌكلهت الف

 تلو [...] من اسانأ تباصأ ةبيصم نم مكو دغر ةشيع مكف

 رفاست ال كَل ام :لحجرل ليق :لاق «كرابملا نب هللا دبع نع ٢-

 .مهتّدوَم يقبتسأ :لاق ؟كناوحإ عم

 فيك دولا ىلإ انقبس نم :لاق «يودعلا هدبع نب نيصحلا نع -۳

 .اًنقرتسا دقف فورعمل اب انأدتبا نمو «هب قحلن نأ انل

 :لاقف «هنبا لحجر ىصوأ :لاق «ميمت ينب نم خيش ينثدح ٤-

 ىلإ ناطلسلا نم كبره نكيلو «هتبراحع. كل نيدي ال نم ةملاسُم منتغا !نب اي
 الو «كيف عماطلا عمطو «كب يعاسلا ةياعس نم َنَمأت تح يفايفلا ف شحولا

 «يهرودص يف سانلا نئافد نإف ؛اهءارو ام ملعت ىتح ءیرما ةَشاشب كري

 نأ ملعاو «رهدلا بر ىلإ رهدلا نم كّياكش نكتلو «مههوحو يف مهعدخو
 .اوهرك وأ دابعلا بحأ ام ىلع كيف هاضمأ ارش وأ اريح كب دارأ اذإ هللا

 الو «هبيذكت فاخي نم ثّدحب ال لقاعلا :ءامكحلا ضعب لاق ٠-

 .هنع زجعلا فاخي ام نمضي الو «هزاحنإ دج ال ام دعي
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 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر نيحلاصلا رابخأ باتك

 .بجع نم بجعت ام ةيقت سانلا ق لازي ال :لاق «دانزلا يأ نع 1

 ؟دوقولا نع «ءالعلا نب ورمع ابأ تلأس :لاق « يعمصألا نع -۷

 .لمعلا ءوضولاف :تلق .ءاملا ءوضولاو «رانلا دقو دوقولاو «بطحلا :لاق

 .امهفرعأ ال :لاق

 :لاق ءزيزعلا دبع نب رمع دلو نم شيرق نم اخيش تعم” <-۸
 نع هتنص دق ام يهاح نم كل تلذب دق ينإ :ةحاح يف لحر يلإ بتك

 .كئاحر نم يسفن تعضو ثيحب كمرك نم ينعضف «كريغ

 ةنيدملا لهأ راحت نم لحر ناك :لاق «دوعسم نب ميهاربإ نع -۹

 «هلاح ترّيغتف «لاحلا نسحب هفرعيو «هفلاخيو دمحم نب رفعحج ىلإ فلتخي

 .عزحجت ال :رفعح هل لاقف .دمحم نب رفعج ىلإ كلذ اكشف

 ليوطلا رهدلا يف ترسيأ دقف اموي ترسعأ نإو عزجت ال

 ليلق نع ينفغُي هللا لعل رفك سأيلا نإف سأيت الو

 ليمجلابب ىلوأ هللا نإلف رش نظ كبرب ٌنَْظَق الو

 .سانلا ىنغأ نم انأو هدنع نم تحرحخف :لاق

¢ € ¢ € ¢ @ # 

 فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر رخآ

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا متاخ دمحم انيبن ىلع هتاواصو
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 ايندلا مخ ةلاسر

 «ةفيلحلا يذب لب هللا لوسر ّرَم :لاق هه دعس نب لهس نع ١-

 (؟اهبحاص ىلع ةنيه ةاشلا هذه نورتأ» :لاقف ءاهلجرب ةلئاش اش ۵ یآرف

 ىلع هذه نم هللا ىلع نوه ايندلل «هديب يسفن يذلاو) :لاق .معن ذ :اولاق

 تس ارفاک یس ام ةوعب حاد څا دنع لدست ایدلااتباک رل ءاهبحاص

 . (ةبرش 0( 20

 هللا لوسر عم بکر يفل ينإ : لاق هل د داش نب دروتسملا نع ۲

 «؟اهْوقلأ نيح اهلهأ ىلع تناه هذه نورتأ» :لاقف «ةذوبثم ةلخسب م ذِإ

 هللا ىلع نّه ايندلَل هديب يسفن يذلاو» :لاق .اهوقلأ اهناّوَه نم :اولاقف

 ( .«اهلهأ ىلع هذه نم یلاعت

 :لاقف «ةتيم ةاشب إ5 هللا لوسر رم :لاق هه سابع نبا نع -۳

 )١( ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق ٠۸١١/٤ : مکاحلاو ۱۳۷۹/۲ ةحام نبا هاور ٤/۳٤۱

 نباو يذمرتلا ىورو ‹حيحص نسح : :لاقو 0۰ /۲ يذمرتلا هخبرجنأو هدانسإ ححصو

 نب دروتسملا لب فيحصت وهو هدنع دوحجوم اذك) ةمرخم نب روسملا:ثنيدخ نم ةحام

 ملسملو ةريحألا ةعطقلا هذه نود ( يناثلا ثيدحلا وهو دادش ٤/ ۲۲۷۲ثيدح نم هوحن

 .اهلجر ةعفار :ةلئاش .رباح

 دروتسملا ثيدح :لاقو ٥٦٠/۲ يذمرتلاو ۱۳۷۷/۲ ةحام نباو ۲۲۹/٤ دمحأ هجر حا (۲)

 .ةاقلمو ةك ورتم :ةذوبنم «ةاشلا دلو :ةلخسلا :نسخح ثيیدح
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 .ءاهلهأ ىلع ةاشلا هذه نم كك هللا ىلع نوهأ ايندلَل هديب يسفن يذلاو»

 نمؤملا نجس ايندلا» :ي هللا لوسر لاق :لاق هل ناملس نع ٤-

 .ىفاكلا ةَّنَجو

 ٥- نمؤملا نجس ايندلا» :¥4 هللا لوسر لاق :لاق هلظ ةريره يبأ نع '
 ہم ال

 .(رفاكلا ةنجو

 ۲٠۹/٤ رازبلاو ٤٦۳/٤ یلعی وبأو ۲۳۹٣/٤ دما هاور ۲۸٦/۱۰: عمحما يف يمثيما لاق (۱)

 يريصوبلا لاق .حيحصلا لاجر مهاجر ةيقبو هفعض ىلع قثو دقو بعصم نب دمحم هيفو
 .نسح دانسإب دمحأو ىلعي وبأ هاور ٤۲۷/۷: فاحتإلا يف

 هكر دتساو .هاحرخي ملو دانسإلا حيحص بيرغ ثيدح :لاقو 144/۳ مكاحلا هحرحخأ (۲)
 هاور :۳۲۸۹/۱۰ عمحا يت يمثيملا لاق .هريغو ينطقرادلا هكرت قارولا :هلوقب يهذلا هيلع
 ٤٦1/١. راربلا هاور كلذكو كورتم وهو قارولا دمحم نب ديعس هيفو ۲۹۸/١ يناربطلا
 همامأ امل ةبسنلاب :رفاكلا ةنجو ميقملا ميعنلا نم ةرحآلا يق هل دعأ امل ةبسنلاب :نمؤملا نجس
 .ةمايقلا موي مالسلا هللا لأسن مادتسملا نجسلا يف لصحي بيرق امعو «ميحجلا باذع نم

 يق اهحرس رفاكلاو هنع ذالملا عنمل نجسلا يف هنأكف اهتاذل نع هسفن فرص نمؤملا :ليقو
 ىلع هيف قيضو هب رعش نإ نمؤملا نجس ايندلا :مهضعب لاقو .ةنحلاك هل يهف تاوهشلا

 ىلع اهيف عسوف نجس اهنأب رعشي مل نمو «دعسيلف ةرخآلا ىلإ هنم حارسلا تبلط هسفن
 هييحن نأ توملا كلم قح :مهضعب لاقو . ىقشيف ةيقابب تسيلو اهيف ءاقبلا تبلط هسفن

 .مزال هركشو ميظع هقحف داسفلاو نوكلا ملاع نم انصالحخ يف ببس هنإف مالسلاب

 ال رجح نبا ظفاحلا نأ اوركذ .۲۲۷۲/۲ هحیحص يف ملسم هجرحخأ «حیحص ثیدح (۳)

 عيبي يدوهي هيلع مجهف ةليمج ةئيهو ميظع بك و م يف قوسلاب اموي رم ةاضقلا يضاق ناك
 «هتلغب ماحل ىلع ضبقف ةعانشلاو ةئاثرلا ةياغ يف وهو تيزلاب ةخطلم هباوثأو راحلا تيزلا
 يأف !رفاكلا ةنحو نمؤملا نجس ايندلا :لاق مكيبن نأ معزت !مالسإلا خيش اي :لاقو
 ميعنلا نم ةرحآلا يف يل هللا دعأ امل ةبسنلاب انأ :لاقف .اهيف انأ ةنج يأو هيف تنأ نجس

 س
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 ايذدلا مذ ةلاسر ۰ تامومذملا بانك

 POE E :لاق «هعفر

 "«رانلا يف اهراس

 ايندلا» :لي هللا لوسر لاق :لاق «هيبأ نع ردكنملا نب دمحم نع -۷

 . للك هل اهتم ناك ام الإ اهیف ام نوعلم «ةنوعلم

 بأ نر :لاق ل هللا لوسر نأ ؛هلظ يرعشألا ىسوم يأ نع ~۸

 ېچ
 نو كنأك ميلا باذعلا نس ةرعآلا يف كل دعأ ا ةبسناب تنأو «نجسلا يق نآلا ينأك

 .يدوهيلا ملسأف !ةنحج

 نیاو ۷ بعشلا يف يهي هجرخأ :ع وفرملاف ؛دانسإلا سفنب افوقومو اعوفرم يور (۱)

 فنصملا يف قازرلا دبعةحرحأ :فوقوملاو ٩. نيدهازىلا ةفصو دهزىلا يت يباربعألا

 ةريره يأ نع دهاش هلو ۳٠۲ دهزلا يف عيكوو ٤۳٦/۲ دهزلا یف دانهو ۷

 دقو ۲٤/١: بيهرتلاو بيغرتلا ق يرذنملا لاق ١/.٤٠. سودرفلا يف يمليدلا هجرحأ

 .عوفرملا ليبس هليبسف «داهتحالاو يأرلا لبق نم لاقي ال اذه لثم نإ :لاقي

 ٠٤۲/۷ بعشلا ين يقهيبلاو دهزلا ين مصاع يأ نباو ٠٦ دهزلا ق يبارعألا نبا هاور (۲)

 ٠٦١/٤ ةجام نباو ٠۳۷۷/١ يذمرتلا هجرحأ «ةريره يبأ نع يورف «ةريثك دهاوش هلو
 .بيرغ نسح ثيدح :يذمرتلا لاق .املعتم وأ املاع وأ هالاو امو هللا ركذ الإ :ةدايزب

 زمرو ةراتخملا يق ءايضلا هححصو ٠۷/۳ ةيلحلا يف ميعن وبأ هجرخأ رباح ثیدح نمو

 الإ :ةدايزب ٠٤٠١/١ رازبلا هجرخأ «دوعسم نب هللا دبع ثیدح نمو .يطويسلا نسحلاب هل

 لثم ةدايرب ۲٠٠/١ طسوألا ف يناربطلاو .هللا ركذ وأ ركنملا نع يهن وأ فورعلاب رمأ
 نب ةريغملا هيف ۲٠٤/۷: عمحلا يف يمثيفلا لاق .ةحصلاب يطويسلا هل زمر يذمرتلا ةياور
 دنسم يث يناربطلا هجرحأ ءءادردلا يبأ ثيدح نمو .اوقثو هلاحر ةيقبو هفرعأ ملو فرطم

 لاقو «ةحصلاب يطويسلا هل زمر .كك هللا هجو هب يغتبا ام الإ :ةدايزب ٠٠۳١/١ نييماشلا

 .تاقث هلاجر ةيقبو هفرعأ ملو رحاهملا نب شادح هيف ٠٠/٠١": عمخلا يق يمثيملا
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 ايندلا مذ ةلاسر تامومذملا تانک

 سأر ايندلا بح » :4 هللا لوسر لاق :لاق «نسحجلا نع ٩-

 .(ةئيطَخ لک

 سيلبإ تتأ الب دمحم تعب ام :لاق هه د يلهابلا ةمامأ يأ نع ٠-

 :اولاق ؟ايندلا نوبحي :لاق «هنمأ تحرُخأو يبل ثعب دق :اولاقف «هدونج

 ودغأ انأو «ناثوألا اودبعي ال نأ يلابأ ام اهنوبحي اوناك نعل :لاق .معن

 غچ ريغ ين هقاغناو «هقح ريغ نم لاما ذأ :ثالثب ٌحورأو مهيلع

 . عی اذه هلک ٌرشلاو «هقح نع هکاسماو

 .تاقث مهاجرو يناربطلاو رازبلاو ١١/٤١ دمحأ هاور ۲٤۹/٠١: عمحا يف يمثيملا لاق )١(

 نأب يرذنملاو يقارعلاو يهذلا هكر دتساو ۳٤٠١/٤ مكاحلاو ٤۸٩/۲ نابح نبا هححصو

 .يباحصلاو يعباتلا نيب اعاطقنا هيف

 نسح نسحلا ىلإ هدانسإ :مالسإلا خيش لاق ۲۸۷/١: يوارلا بيردت يف يطويسلا لاق (۲)

 لاق .لاق امك رمألاو هعضو ىلع ليلد الف «ينيدملا نباو ةعرز وبأ اهيلع ىنثأ هليسارمو
 ىلإ نسح دانسإب ۳۳۸/۸ بعشلا ي يقهيبلا هحرحأ ۳۸٤: دصاقملا يف يواخسلا

 نع دانسإ الب هدلو هعبتو سودرفلا يث يمليدلا هدروأو ءالسرم هعفر «يرصبلا نسحلا
 .هب هعفر يلع

 مهتم «بولصملا وهو سيق يبأ نب دمحم هدانسإ فو ۳۳۸/۷ بعشلا يت يقهيبلا هجرحأ (۳)
 اذه :لاقو ‹«یرحخأ قیرط نم ۰٤ مكاحلا هجرحأ نكلو «ثيدحلا كورتم ةقدنزلاب

 ربح نب موثلك هيف :هلوقب يهذلا هيلع هكر دتساو .هاحرخب ملو دانسإلا حيحص ثيدح

 نأ امك «ملسم هل جرخأ ربج نب موتلك نإف «هلحم ريغ يق كاردتسا اذهو :تلق .فيعض

 ىلع :هسفن يهذلا هنع لاقو ء«رمخلا رحت يق سابع نبا ثيدح نم هل جرحأ مكاحلا
 س
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 ايندلا مذ ةلاسر . تامومذملا باتك

 دف لح قيدنصلا ركب يبأ عم انك :لاق «مقرأ نب ديز نع د١١۱
 یکی یقح یکبو «یکب هیف نم هاند املف «لسعو ءامب ياف بارشب
 ىلع اوردقی نل مهنا اونظ یقح یکبف داع م تکس امو اوتکسف «هباحصأ

 :لاق ؟كاكبأ ام !هللا لوسر ةفيلح اي :اولاقف «هينیع حسم مث :لاسق «هتلاسم

 :ُتْلَمَك ءادحأ هعم را لو اعيش هسفن نع عفدي هتیرف ل هللا لوسر عم تنک

 :اه تلقف يل تلم ایندلا هذه» ی ی ينل ام اا وسر اب

 ٠ ٤ كدغب نم يلم تلغي نلف يتم تأ نإ كنإ : :تلاقف «تّعَجَر م ءينع كيل

  -۲١ایر :لوقي ع لا لور ع هنأ ؛هلطظ يرهفلا دروتسملا نع ٤

 لإ عجري ام رظنيلف ميلا يف هعبصإ کاج لع ام لثم الإ ةرخآلا يف ايندلا ٠

 ډإ ةرحآلا يف اينذلا ام هللاو :لاق ظ باطخلا نب ربع نع - ۳

 بنر ةحفتك

 ف 7

 «تاقثلا يق نابح نبا هركذو يلحجعلاو نيعم نباو دمحأ ةقثو موثلكو .ملسم طرش

  .هحرح رسفي ملو «يوقلاب سيل :لاقو يئاسنلا مهفلاخو
 هتاورو ۱۰٦/۱-۱۹٩ رازبلاو ایندلا يبأ نبا هاور ۱۰۳/٤: بیغرتلا يق يرذنملا لاق )١(

 هنودو ةقث هقوف ناك اذإ هثيدح ربتعي :نابح نبا لاق دقو ء«ديز نب دحاولا دبع الإ تاقث

 نب دحاولا دبع هيفو رازبلا هاور ٠٠١٤/٠١: عمجملا يف يمثيملا لاق .كلذك انه وهو ةقث

 هثيدح ربتعي :لاقو ‹«تاقثلا يق نابح نبا هركذو روهمجلا دنع فيعض وهو دهازلااديز

 فيعض دنسب رازبلا هاور :يقارعلا لاق .تاقث هلاحر ةيقبو ةقث هنودو ةقث هقوف ناك اذإ

 ٠٤٠/۷. يقهيبلاو ايندلا يبأ نباو هدانسإ ححصو ٠٠٤/٤ مکاحلاو

 ۲۱۹۳/٤. ملسم هحرحا «حیحص ثیدح (۲)

 .بثوو راث يأ :بنرألا جفن (۳)
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 بجعلا لك اًبجع اي» :# هللا لوسر لاق :لاق «رفعج يبأ نع ٤=

 “«روُرُغلا رادل ىعسي وهو «دولخلا رادب قّدَصُملل

 حانج هللا دنع نز ايندلا تناك ول :لاق بط ءادردلا يبأ نع ٠-

 .ءام ةبرش اهنم نوعرف ىقس ام ةضوعب

 ال نم لامو «هل راد ال نم راد ایندلا :لاق هلظ دوعسم نبا نع ٦-

 .هل لقع ال نَّم عمم اهو «هل لام

 : ن بلاط يآ نب يلمل اولاق لاق ءرانيد نب كلام نع ۷

 :لاق .رصقأ لب :اولاق ؟رصقأ مأ ليطُأ :لاق ؟ايندلا ال فص !نسح ابأ اي

 .رانلا اهمارخو «باسح اهلَالَح

 لاق :لاق ؛يدع يني نم خيش نع يميتا دمحم نب هلا دبع نع ۸

 امو :لاق ؟ايندلا انل فص !نينمؤملا ريمأ اي :ههظ هڪ بلاط يأ نب يلعل لحر

 رقتفا ن نمو مدل اهيف مس نمو «َنمأ اهيف حص ْنَم ؛راد نم كل فصأ
 .رانلا اهمارَح يقو «باسحلا املالَح يق «َنتف اهيف ىتعتسا نمو «نزَح اهيف

 «ةلبرَم ىلع فقو 4 هللا لوسر نأ ؛يمحللا نوميم يأ نع -۹

 دق اماظعو ةابرَلا كلت ىلع تيلب دق اقرحخ حار (ايندلا ىلإ اوُلَه» :لاقف

 “(ايندلا هذه» :لاقف «ترخت

 ١٠۲/۷ فنصملا يف ةبيش يبأ نباو ۲۹٤/١ دهزلا يف دانهو ء۲۹ دهزلا ي عيکو هحرحأ (۱)

 .فيعض :ينابلألا خيشلا لاق ۳٤۸/۷. بعشلا يف يقهيبلاو ٩٦/١ ةيلحلا ين ميعن وبأو

 يق يقهيبلاو ايندلا مذ يف ايندلا يبأ نبا هاور ۱۸٠١/٤: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق (۲)
 ص
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 «ةرضح ةولح ايندلا نإ» : هللا لوسر لاق :لاق «نسحلا نع

 هد تس هلی یب واست فی زا ای مځقختت ذ در
َ 

 “«بايثلاو بيطلاو ءاسدلاو ةيلحلا يف اوُهابت اَب تَدّهُمو ايندلا

 مان لج رک الإ ایندلا تْهبَش ام :لاق «دیبع نب سنوي نع -۱

 .هبتنا ذإ كلذك وه امنيبف «بحي امو هركي ام همانم ف یأرف

 ِءيش يأ :ءامكحلا ضعبل ليق :لاق «ةنييع نب ميهاربإ نع ۲١-

 مئا مالح الخ :لاق ؟ايندلاب هش

 :لاقف «يرصبلا نسحلا دنع ايندلا تّرکذ :لاق «يريراوقلا نع ۳

 تشناب ليزك زا مرت اخا
 يلع نب نسحلا ناك :لاق «يقرلا مكحلا نب فسوي نع ٠ ۲٤-

 :هلوق نم هنأ نوريو «لثمَ مالسلا امهيلع

 قمح لار لظب ارارتغا نإ اهل ءاي الايد ةن لش اي

 کک

 ا

 دقو ديلولا نب ةيقب هيفو السرم يمحللا نوميم نبا ةياور نم هقيرط نم ۳۲۷/۷ بعشلا

 السرم نسحلا ثيدح نم ۲٠۹ دهزلا يف كرابملا نبا هاورو :تلق .سلدم وهو هنعنع

 ١١۸/۲ دهزلا ق مصاع يبا نبا هاورو ءافوقوم ۲٠۹ ةریره يبا لوق نمو «كلذك

 .رمع لوق نم ۱ ةيلحلا ميعن وبأو

 اوقتاف :دازو «ديعس يبأ ةياور نم ۰۹۸/٤ ٠ ملسم هجرخا «حیحص ثیدح انه ىلإ )١(

 .ءاسدلا يف تناك ليئارسإ ينب ةنتف لوأ ناف ءاسنلا اوقتاو ايندلا

 .اهيف مالكلا مدقتو نسحلا ليسارم نم انه وهو ثيدح يف هدجأ مل ءرحلا اذه (۲)
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 ايندلا مذ ةلاسر تامومذملا تاتک

 اومّدقف موقب يبارعأ لزن :لاق «ئرقملا للا دبع نب یسوم نع ٥-

 ةميخلا اوعلتقاف كانه مانف مه ةَمْيَح لظ ىلإ ماق مث «لكأف اماعط هيلإ
 ٠ :لوقي وهو ماقو َةَبلاف «سمشلا هشباصأف

 لار كلظ نأ اًمْوَي دبل هب لظك اّذلا اإ الا

 “فازعلا قربأب موق رم :لاق «يدسألا سن نب دمحم نع 1

 ٠ :لوقي افتاه اوغمسف

 رورغ لْبَحَب اًهنم كسم همه ربك الذ اءرما نإو

 زوحجع ةروص ق ايندلا ىأر الكا جرم نب یسیع نأ ؛ٹیل نع -۷

 .مهيصحأ ال :تلاق ؟تخ وز مک :امه لاقف «ةنيز لك نم اهيلع "ءاَمّه
 :لاق .ٌتْلَق مهلك لب :تلاق ؟كَّقْلط مهلك وأ كنع تام مهلكف :لاق

 كحاوزأي,نوزرتعت ال فيك «نوقابلا كحاوزأل اسوي :#تلا ىسيع لاقف
 ردح ىلع كنم نونوکی الو ادحاو ادحاو مهیکلهت فیک ینیضالا

 ضم ةریبک ازوجع مونلا يف تيأر :لاق «ءالعلا يأ نع -۸
 انب نويحعتم ءاهيلع فوكع سانلاو ايندلا ةنيز لك نم اهيلع «: «دلحلا

 :اه تلقف ءاهبلع مهابقإو اهبلإ مهرظن نم تْبحَعَف ترظنف تفحف ءاهيلإ
 نم ةنيدملا ىلإ دصاقلا قيرط ين وهو ءةكر دم نب ةعزجب ني كيسا ينل ءام :فازعلا قربا (۱)

 :نجلا فيزع هيف نوعمسي مهنأل «فازعلا يمس انإو «ةرصبلا

 .اهوصأ نم ةيمامألا اهنانسأ يأ «اهايانث ترسكنا نم :ءاَمْنه (۲)
A 

 ٤ .دعجتمو نثنم اهدلج يأ :ةّئضعتم ()
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 ايندلا مذ ةلاشر تامومذملا باتک

 ؟تنأ ام يردأ ام ل :تلق ؟ينفرغُت ام و :تلاق ؟تنأ نم !كلْيَو

  تببحأ نإف :تلاق ‹كرش نم للاب ذرعأ :تلق :لاق .ايندلا انآ ینإف :تلاق

 .مهردلا ضّعْباف يرش نم ذاَعُت نأ

 -مونلا ي ينعي- ايندلا تيأر :لاق «شايع نب ركب يبأ نع -۹

 .ءابدح ةَهوَشم ازوجع

 ي تي ر زا اق «شامع نب رکی ابآ نآ ؛لیعامتإ نب ميهاربإ نع ۳.

 اخ اهل حو ءاهديب قفص ةوَشُم ءاطش ازوجع مونلا
 ول افت لع تلی یئاذحب تناك املف «نوُصقْريو نوقفصيو

 :لاقو رکب وبا یکب مث :لاق .ءالؤهب تعنص ام كب تعنص كب ترفظ

 .دادغب ىلإ مدقأ نأ لبق اذه تيأر

 ال :الككا مرم نب ىسيع لاق :لاق بشوح نب رهش نع -۳۱

 ال نم دنع مكزاک اوڑنکا ءادیبع ایندلا مكد ابر ایندلا اوذختت

 هللا زاك بحاص نإو «ةفآلا هيلع فاخب ايندلا زاك بحاص نإف «هعّيَضب

 .ةفآلا هيلع فاخي ال كبك

 لاق :لاق ءاملعلا ضعب ينربحخأ :لاق «ريكب يبأ نب حي نع -۲

 ىلع ايندلا مكل تّببكأ دق ينإ !نييراوحلا رشعم اي :لكا مرم نب ىسيع

 .نطبلاو ردصلا لوخدو رهظلا ج ورح بدحلا :ءابذح )١(

 .يڼاجب :يئاذحب (۲)
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 نأ ايندلا ثبحخ نم نإف «يدعب ھو شعت ب الف اههجو

 شالا ایکن ال یاد رسال نأ بدلا ثب نس ناو اهب
 وو

 نأ لبق لاق ثا ىسيع نأ يغلب :لاق «يكملا بيهو نع -۳۴

 «يدعب اَهوشعنت الف ايندلا مكل تّببك دق ينإ !نييراوحلا رشعم اي :عفري

 ةرحآلا كردت ال راد ين ريح الو ءاهيف ق هللا يصُع راد يت ريح ال هنإف

 بح ةئيطخ لك لصأ نأ اوملعاو ءاهورمعت الو اهوربعاف ءاهكرتب الإ
 ۰ .يوط انزُخ اهلهأ تروا ةوهش ابرو ءايندلا

 مرم نب ىسيع لاق :الاق « ةنييع نباو ضايع نب ليضفلا نع ٤-
 الإ اهيف مكعزاتي الف اهرهظ ىلع متسلحو ايندلا مكل تَحطب :ةالا

 ام كل وضعي نل مهنإف ءايندلا مهوعزات الف ولما امأف ؛ءاسنلاو كولا

 .ةالصلاو موصلاب ٌنهوقاف ءاسنلا امأو «مهايندو مهومنكر أ

 ام :كا مرم نب ىسيع لاق :لاق «ڂلاص نب بيعش نع ٥

 «هّواَبع كمني ال لغش :ثالثب هبلق ظاتلاو الإ دبع بلق ف ايندلا تنكس

 بلاطف ؛ةبولطمو ةبلاط ايندلا .هاهتنم كري ال لمأو «هانغ كردي ال رقفو

 ةرحآلا هبلطت ايندلا بلاطو «هقزر اهيف لمكتسي ىتح ايندلا هبلطت ةرحآلا
 .هقنعب هذحأيف توملا ءيجم تح

 .مامتهالاو دهاعتلا وهو شاعنإلا نم :اهوشعنل )١(
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 ايندلا مذ ةلاسر

 «بلقلا ةوسق :ءاقشلا مالعأ نم عبرأ :لاق «نسحلا نع 1

 ( .ايندلا ی صرخلاو «لمألا لوطو «نيعلا دومجو

RTسيلف <  

 .هایند هتځفانب

 بح اذإ» 46 کا لرسر ل : لاق لط ط نامعنلا نب ةداتق نع -۳۸

 ر

 املا هضيرم مكذحأ يمحي امك ايندلا هاَمَح ادبع كك هللا

 بولق رحت اهنإف «ةراكسلا اوقلا :لاق «ءرانيد نب كلام نع ۳۹ (

 .ايندلا ىنعي .ءاملعلا

 م هؤانث لج هللا نإ» :لاق يب يلا نأ ؛راسي نب ىسوم نع ٠-
 .«اهقلَخ ذنم اهيلإ ظني مل هنإو «ايندلا نم هيلإ ضعبأ اقلخ قلي

 ٤٤۳/۲ نابح نبا هححصو .بيرغ نسح ثيدح :لاقو ۳۸۱/٤ يذمرتلا هجرحأ (۱)

 .يهذلا هقفاوو نيخيشلا طرش ىلع ۰/٤ ٠ مكاحلاو

 بعشلا يف يقهيبلاو ايئذلا يأ نسبا هاور : ٠۸١١/٤ ءايحإلا جيرضت يف يقارعلا لاق (۲)

 دواد هدانسإ يقو ةريره يبأ نع خيراتلا يف مكاحلا هاورو :يديبزلا لاق. .السرم ۷

 نم ۲٠٠/۲۰ خیراتلا يف رکاسع نبا یورو .كورتم :يئاسنلاو دمحأ لاق «ربحلا نبا
 اهنع ضرعأ ايندلا قلخ ال كك هللا نإ :ٍة هللا لوسر لاق :لاق نیسحلا نب يلع لسرم

 يلا لاق :لاق ةريره يبأ ثيدح نم ١٠۷/٠١ هدنعو .هيلع اهناوه نم اهيلإ رظني ملف

 الإ كتلرنآ ال يتزعو :لاق مث ءاهنع ضرعأ مث اهيلإ رظن ايندلا قلخ امل ىلاعت هللا نإ:
 .يقلخ .رارشأ يف
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 دایز هل لاقي یوم يدحلب ناک :لاق «يمطخلا رفعج يبأ نع ٤١-

 لاقف «ُممسي خيشلاو ءايندلا مه رك ذي ر ا یک ی

 .كك هلا ركذب 'اهوطشكا «ناطيشلا ةبق ينب ىلع تبرض !دايز اي:خيشلا

 ملف ايندلا هل طسب سانلا نم دحأ ام هللاو :لاق «نسحلا نع -۴

 امو «هیأر َرَجَعو هلع صقَ دق ناک الإ اهیف هب هب رکم دق نوکی نأ فخ

 لع ص دق ناک الإ اهي هل ريحادق هنآ نع ملف دبع نع هللا كسا

 .هيأر زجعو

 اورام اوست الق :نوتيآلا نيتاه ارق مث هلظم ‹«نسحلا نع -۳

 لاق مما € يللا بر هلل ٌدَمَحْلاَو ظ :هلوق ىلإ 4ب

 .اوذخأ من مهتجاح اوطعأ ةبعكلا ًأبَرَو موقلاب ّركُم :نسحلا

 دهري ك هللا نأ ؛ابنذ هب یفکل هللاو :لاق «دعس نب لالب نع - ٤

 «رصقُم مكذهتُمو «بغار مكدهارَف ءاهيف بغٌرت نحنو ايندلا يف
 .لهاج مكملاعو

 امهيلع دواد نب نامیلس رم لاف يو تاربع يأ نع ٥-
 .هراسي نعو هني نع سنإلاو نحلاو «هلظأ ربطلاو «هبكوم ي مالسلا

 كانآ دقل !دواد نب ای هللاو :لاقف «ليئارسإ ينب داّبَع نم دباعب ٌرمف :لاق

 ةفيحص يف ةجنيبست :لاقف «هتملک نامیلس عمسف :لاق ءاميظع اكلم

 درا دواد نبا يطع امم ريخ نمؤم

 .اهوليزأو اهوحمإ :اهوطشكا )١(

 - ۹۰ ۔



 E hf اا رم سيلف ايندلا هل کاو عصا نس

-Vبتک ضعب يف :لاق -مشاه ينب یلوم- يشرقلا رفعحج يب نع  

 ايندلا ٌمذب سانلا قحأ نإ !كلملا اهيأ :كولملا ضعبل لاق اميكح نأ ةمكحلا
 ا , ٍ و ا

 همده دولا نم هناطلسب يأت a E «هحاًتتف هلام

 ايندلاف .هئابحأ نم ني هب وه نع هح وأ «همقنشف همسح ىلإ ب ةو

 يه انيب ؟بهَت اميف ةعحارلا «يطعت ام ةذحآلا يم ؛مذلاب ىح يه

 هيلع تکی ذٳ هل يكن يه انيو «هريغ هنم تکحیضآ ذإ اهبحاص كح

 سأر ىلع جاتلا دقعت «ةلاسماب اهتطتسب ذإ ءاطعإلاب هقك طبت يه انييو

 ام ءاقبو بهذ ام باهذ اهيلع ءإوس ءادغ بارتا ين هرو مويلا اهبحاص

 .لدب لک نم لکي یضراو افلح بهاذلا نم يقابل ي دحب يق

 :ءامکحلا ضعب لاق :لاق «يناهفصألا ديعسب نب ميهارإإ نع ۸

 ءيشلا وه يذلا ءيشلاو ايش َءيش ال وه يذلا ءيشلا لهاجلا بسحب

 بعشلا يق يقهيبلا هاورو راجنلا نباو ۲١١/١ ناهبصأ رابحأ يف ف هجر (۱)
0Yيي يقارعلا لاق .هلبق ام كلذكو فيعض هدانسإ :لاق مث «سنأ نع نيدانسمإي  

 رذ يبأ ثيدح نم ٠١١/١ طسوألا يف يناربطلا هاورو ٤ ءايحإلا جير

 ثیدح نم ۴/٤ مكاحلا دنعو «ةفيعض اهلكو ةفيذح ثيدح نم ٤ مكاجلاو

 ' .اهضغب يأ (۲)

- ۹٩۱ 



 ال وه يذلا ءيشلا كرتي ال ءيشلا وه يذلا ءيشلا فرعي ال نمو «ءيش

 .ةرخآلاو ايندلا ديري ؛ءيش

 ءادلاف ؛ءاودلاو ءادلا كك هللا قلَح :لاق «دهازلا مشاه يبأ نع -۹

 .اهكر ت ءاودلاو ءايندلا

 إف ؛دعب اّمَأ :زيزعلا دبع نب رمع ىلإ بتك هنأ ؛نسحلا نع ٠-

 وقع اهيلإ ثا ٌمدآ لزنأ امّلإو «ةماقإ رادب تسيلو ©. علظ راد ايندلا

 اه ؛اهرقف اهنم ىتغلاو ءاهكرت اهنم دارا ناف !نيتمؤلا ريم اي اهداف

 هلکاي ّمسلاک يه ءاهعَمَح نم رقفئو ءاهرعُ نم لذ «ليتق نيح لک يف
 ةفاخم ًاايلق يمحي ءهکحارج يوادلاک اهیف نکف «هفتح وهو هفرعی ال نم

 .ءالبلا لوط ةفاخم ءاودألا ةدش ىلع ٌربصيو «ًاليوط هركي ام

 اهعدحب تنير دق يتلا «ةعادخلا «"ةلاتخلا ءةراًرغلا رادلا هذه رذحاف

î × ® 

 تحبضأف باطل تقولو اتهياماب ةغلحو ءاهرورتغب تنو

 اه سوفنلاو ءةهلاو اهيلع . بولقلاو «ةرظان اهيلإ نويعلاف «ةيلحلا سورعلاك
 رحآلا الو «ربتعم ا يقابلا الف «ةلتاق مهلك اهحاوزأل يهو «ةقشاع

 قشاعف ؛ ركّدم اهنع هربخأ نیح كب هاب فراعلا الو «رحدرم لوألا ىلع

 .عادخلا وهو لتخلا ةريثك يأ (۲)

- ٩ - 



 ايندلا مذ ةلاسر '  تامومذملا باتك

OR ES J7 U ul uw e 

 هيلع تعمتحاو «هئرسح ترثکو «هتمادن تمظعف «همدق اهنع تلاز

 كردي ملو ىدمكب بهذف هتصعب تقلا تارسَحو «هلأب توما تارك

 ريغ ىلع مدقو «داز ريغب جرخف بعّتلا نم هسفن حور ملو «بلط ام اهنم

 نوكت ام ٌرذحأ اهبف نوكت ام ّرَسَأ نکو !نينمولا ريمأ اي امرذخاف ؛داهم

 لإ هصَخش أ «رورس ىلإ اهنم نامطا املك ابتلا | بحاص نإف ؛اه
 )۳)ا

 لص دقو «راض ادغ اهيف عفانلاو "راغ اهلهأل اهيف راسلا ؛هورکم
 بوشم اهرورسف ءانف ىلإ اهيف ءاقبلا لعحو «ءالبلاب اهنم ءاحّرلا

 ینا ؛رظتیف تآ وه ام یر الو ءریدأق یو ام اھنم عحرپ ال نزلا

 اهیف مدآ نباو دکن اهشیعو «ردک اهوفصو «ةلطاب اهامآو «ةبذاك

 .رذح ىلع ءالبلا نمو «رطح ىلع ءامعتلا نم وهف لفغ نإو رطح ىلع

 دق ايندلا تناكل ءالثم اه برضي ملو ءاربح اهنع ربخي مل قلاخلا ناك ولف
 حاز اهنع كلك هللا نم ءاح دقو فيكف «لفاغلا تهّبنو مئانلا تظقيأ

 ذنم اهيلإ رظن امو ءرزو الو رذق ىلاعت هللا دنع اهلامف «ظعاو اهيفو

 دنع هصقني ال اهنئازخو اهحيتافع. ب كيبن ىلع تّضرَع دقلو ءاهقلح

 .هلقع يأ )١(

 .مؤللاو موشلا :دكنلا )١(

 - ۹۳ -۔



 وأ «هّرمَأ هللا ىلع فلاحي نأ هرک ؛اهّلبقي نأ یبأف «ةضوُعب حاَتَح كل هللا

 نيحلاصلا نع "اهاّوَرَف «هكيلَم عضو ام عفري وأ «هقلاخ ضغبأ ام بحي

 مركأ هلأ ردتقملا اهيلع رورغملا نظيف «ارارتغا هئادعأل اهطسبو «اًرايتحا

 دقلو «هنطب ىلع رّجحلا دش نيح ب دمحم ىلاعت هللا عنص ام يسنو ءاهب

 ىتغلا تيأر اذإ :ةطكا ىسومل لاق هلأ ؛ىلاعتو كرابت هنع ةياورلا تءاح

 ابحرم :لقف ءًالبقم رقفلا تيأر اذإو «هتبوقع تلّجَع بلد :لقف ءالبقُم

 نب ىسيع ةملكلاو حورلا بحاصب تينث تعش نإو «نيحلاصلا راعشب

 فوصلا يسابلو «فوخلا يراعشو «عوجلا يمادإ :لوقي ناك لیلا مرم

 «يالجر يادو «رعقلا ي يحارسو «سمشلا قراشم ءاتشلا يف "يئالصو

 سيلو حبصأو ؛ءيش يل سيلو تيبأ «ضرألا تتبنأ ام يتهكافو يماعطو

 .يّنم ىتغأ دحأ ضرألا ىلع سيلو «ءيش

 بح :لوقي اا یسیع ناک :لاق «دیعس نب نایفس ننع -۱

 ال :لاق ؟ەۋاد امو :اولاق .ریبک ءاد اهیف لالاو «ةئيطحخ لك لصأ اينّدلا

 رکذ نع هح الصإ هلَعشي ق املس داف :اولاق .ء ءاليلاو رّخقلا نم ملسي

 .كک هللا

 امهيلع نوراهو یسوم ك هللا ثعب ا :لاق هم نبا نع -۲

 .اهفرصو اهضبق يآ )١(

 .اهب ادت اذٳ رانلاب يلص لاقي «يئافد يا (۲)

 -4۔



 ٠ افدلا مذ ةلاسر ۰ تامومذملا باتک

 ناف ؛این دلا نم سبل يذلا هسابل امكعور ال :لاق نوعرف لإ ماسلا
 کیم الو «یئاب الإ ضع الو فرط الو طنب سیل يدي هتیصا

 نأ تعش ولف ؛ ؛نيفرتلا ةنيزو ايندلا ةايحلا ةرهز يه امّلإف ؛اهنم هب عّتُمام

 مع رجعت هئردقم نأ اهاري نيح نوعرف فرعي ؛ايندلا نم ةنيزب امكن

 ءامكنع كلذ يوزأف «كلذ نع امكب بغرأ ينكلو «تللعفل ل ءامتیتو

 ينإ ؛ايندلا رومأ يف مه تْرح ام ًاميدقؤ «يئايلوأب لعفأ كلذكو

 «ةكلهلا عتارم نع همتغ قيفشلا عار دوذي امك اهميعن نع مهدوذأل

 كرابَم نع هلبإ قيفشلا يعاّرلا بتجي امك “هكولَس مهبنحأل يلإو

 یتمارک نم مهبیصن اولمکتسیل نکلو يلع مھناوم كاذ امو «ةرعلا

 ل نر امل ءاهرورغب اذل مق مو عطا "هلكت م اروم لاس

 ىلع ٌرهظيف مهبولق يف تشي «ىّوقتلاو فوخلاو «عوشخلاو لڌلاب يئايلوأ

 مُهريمضو «نورهظي يذلا مُهُراثدو «نوُسَّبلي يتلا مهي يهف « مهداسحأ
 هايإ يذلا مهؤاجرو «نوزوفي اهب يتلا مهتاحنو «نورعشتسي يذلا

 نا نوفر اهب يتلا مشا و «نوُرخفي هب يذلا مُهذحمو :نولمأي

 نم هئا ملقاو كناسلو كق مغ لأذر «كحانح مه ضؤخاف مهتيق

 ا
4 
1 

 .مهفرصأ يأ (۱)

 .اهءاخر يأ (۲)

 .بّرحلا ءاد :ةّرعلا (۳)

 .حرحلا :ملكلا ()

 - 44 ۔



 .ةمايقلا موي هل رئاثلا انآ مث «ةبراحماب ينزراب دقف الو ل فاح

 نب ىسيع ىلإ ك هللا یحوأا :لاق «بیعش يا نب خام نع

 «كداعم يف كل ارخذ ينلعحاو َكمَهَك كسفن نم ينلزنأ :#كقلا مرم

 يريغ لوت الو «كفكأ يلع لكوئو «كنذأ لفاونلاب ۴ بّرَقتو
 ناف ؛كيف يتّرسَمك نکو ءءاضقلاب ضُراو ءءالبلا ىلع ربصا كلذحأف

 ؛كناسلب يرکذ يخ أو ءابيرق ينم نكو «ىصعأ الف عاطأ نأ يترسم

 ابغار ابهار يل نکو «ةلفغلا تاعاس يئ يٺ ظَقيت «كبلق يٿ يّڏو نکيلو

 كراهن يل ئمظأو «يترسم يّرحتل ليللا عار «ةيشخلاب كبلق “تُم يلإ
 «يلدعب ةقيلخلا يف مقو «كدهح تاريخلا يف سفان «يدنع يذلا مويل

 نم ردصلا سواسو ءافش كيلع تلزنأ دقف «يتحيصنب مهيف مكحاو

 كنأك اَّسْلَح نكت الو «لالكلا ءاشغو «راصبألا ءالجو «ناطيشلا ضرم

 تَّعَشَح الإ ةقيلخلا يب تنمآ ام كل لوقأ قحب «سفنتت يح تنأو روبقم

 ۾ ام يباقع نم ةنمآ اهنأ كدهشأ «يباوث تَحَر الإ يل تعشح الو «يل

 «نولاطَبلا كحض اذإ «نزحلا "لوملع كنيع لحكأ «يتّتس لدي وأ ريع

 ثيح «دئادشلاو «لاوهألاو ءلزالزلا نم داعملا رمأ نم تآ وه ام رذحا

 نم ءاكب «ةايحلا مايأ كسفن ىلع كبا «دلو الو «لهأ الو «لام عفني ال

 .لصأو دما يأ )١(

 .لاحکم يأ (۲)

 ۔ ۹۹٦ -



 ايندلا مذ ةلاسر تامومذملا باتک

 هتبغر تعفتراو ءاهلهأل تاذللا كرتو ءايندلا "ىلقو «لهألا عدو دق

(N 84 2ه غ  (a2ةًعلبلاب اهنم ضْراو «مويب اموي اينأللإ نم " جز «نيرباصلا تدعو  

 ۾ امو ؟همغط نأ «كنم بهذ دق ام ةقاذم قذ «نشخلا اهنم كفكيلو

 باذل ؛ نيلاصلا ىئایلوأل تددغأ ام كنيع تأر ول ؟هتذل ني كتأي

 ٠:هيلإ اقايتشا كسفن تقهّرو «كبلق

 ن هل لجر لثمك ةرحألاو ايندلا لشم :لاق#ةبنم نب بهو نع ٤-

 .ىرحألا طخسأ اهادحإ ىضرأ نإ ؛ناگرض

 .هل اّعْبَك رحآلا ناك بلغ امهيأف ؛دبعلا

 تءاح بلقلا يف ةرحآلا تناك اذإ :لاق «ناميلس يأ نع - ٩

 ةرحآلا نأل «ةرحآلا اهمحرت مل بلقلا ق ايندلا تناك اذإف ؛اهُمَحّرَ ايندلا

 .ةميئل ايندلاو «ةميرك

 .كبلق نم ايندلا مه جرخي كلذكف ةرحآلل نزحت ام ردقبو «كبلق نم ةرحاألا

 .كرت يأ (۱)

 .هب یفتكا يأ :ءيشلاب یح رت )۲(

 - ۹۹۷ ۔



 ايندلا مذ ةلاسر ۰ تامومذملا باتك

 ةروص يف ةمايقلا موي ايندلاب ىتۇي : :لاق 4و سابع نبا نع -۸

 «قئالخلا ىلع فرش ءاهقلح ةهوشُم ةيداب اهباينأ ءاقرز ءاطْلَش زوجع

 هذه :لاقیف .هذه ةفرعم نم هللا ذوعن :نولوقيف ؟هذه نوفرعتأ :لاقيف

 مثدّساَحُت اهبو «ماحرألا مّتعطاقت اهب «اهيلع منرحاَتَت يتلا ايندلا

 نيأ !بَر يأ :يدانتف منهج يف اهب فذقي مث «مترّرَتغاو «مُتضغابتو

 .اهعايشأو اهعابتأ اهب اوقحلأ :كاك هللا لوقيف ؟يعايشأو يعابنأ

 انا اذإف :لاق «هحورب جرع الجر نأ ينغلب :لاق «ليضفلا نع -۹

 ال يه اذإو «بايثلاو يلح ا ةنيز لك نم اهيلع قيرطلا ةعراق ىلع ةأرماب

 ؛سانلا اهآر ءيش نسحأ تناك تّربذَأ يه اذإف ؛هّلحّرح الإ دحأ اهب رعي

 :لاق اشَْع ءاقرز یاطش زوجع «سانلا اهآر ءيش َحبقأ «تلبقأ اذإف

 .مهردلا ضغْبت ىتح هللا كذيعي ال هللاو ال :تلاق .كنم هللاب ذوعأ :تلقف
 ٠ .ايندلا انأ :تلاق .ال :تلق ؟ينففرعت امأ :تلاق ؟تنأ نم :تلق :لاق

 ءاهتنيز ق رتخبتت ڌ ةمايقلا موي ايندلاب ءاجي :لاق «ليضفلا نع ٠-

 ال :لوقيف اراد كدابع نسأل ىنلعجا !بر اي :لوقتف اهترضتو

 .اًروثنم ءابه نوکتف ءاروثنم ءابه ينوکف «ءيش ال تن «هل كاضرأ

 ايشا تنك نإ ءايندلا ام :لوقي ناك هنآ ؛دحاولا دبع نع -1

 .امَظلا ىلع ةبرشب اهلك تالاحلا ضعب يف

 .اهنسح :اهترضت (۱)

- ۹۹۸ - 



 ايندلا مذ ةلاسر تامومذملا بانك

E UCN 

 كغلبث اراد ايندلا لعحا !مدآ نب اي :ليق :لاق «ليضفلا نع -۲

 «هودع نم براماك كسبحت ال «كتحارتسا اهيف كلوزن لعحاو «كلاقثأل

 «ةحارلا نم هيف مدقي امل سَم دج الا ةفوُخَم قيرط يق هلهأ ىلإ عرسلا
 نوکت نأ تزجع نإف ؛هتماقال هعاتم اص يقبتسيل «هرفس يف لڌبتم
 صوصل نم اصل نوكت نأ كايإو «لمألا وه كلذ نكيلف ؛لمعلا يق كلذك
 امو مهسفنأ الإ نوكلهي نإو هنع نوأنيو هنع نوهني نم قيرطلا كلت

 «هرصبت ما ءاوھس ترصبأ امأكف بلقلا نم رصبت م ام نيعلا ناف ؛نورعشي

 فقت ال اهنإف «كريغ وأ كسفن كلذب فرعت نأ تدر اذإ ىَمَعلا ةيآ نإو
 .اريصب ناك نإو «بلقلا ىمعأ كلذف «ةبغرلا يف ضمت الو «ةكلملا نع

 کا مرم نب ىسيع لاق :لاق «يمقلا قاحسإ نب ثعشُأ نع ۳

 ةارع ءاهيفام كرب ايندلا اوبلطاو «مكسفنأ ةكلهَب ايندلا اوبلطت ال

 .هلغش لحد اذإ ادغو «هّمَه مويلا ىفك ءاهنم نوحرخت ةارعو ءاهومتلحد

 :لاق ؟اتيب تذختا ول :لا ىسيعل ليق :لاق «ثعشأ نع ٤-

 .انلبق ناک نم ناقلح انیفکت

 تذختا ول: مرم نب یسیعل ليق :لاق «ينانبلا تباث نع ٥-

 يش يل لمحي نآ نم ك هلل ىلع مرک انآ :لاقف .كتحاح هبکرت ارامه

 .ةنسحلا ةغيملاب ويهلاو نيزتلا كرت :لذبتلا )١(
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 حير ايندلا يف دهزلا» : هللا لوسر لاق :لاق «سواط نع ٦-

 .'(نزحلاو مها ليطت ايندلا ف ةبغرلاو «ندبلاو بلقلا

 اورذحا» :ليي هللا لوسر لاق :لاق «يواهرلا ءادردلا يبأ نع -۷

 "(تورامو توراه نم ُرحسأ اهنإف ؛ايندلا

 لثمو يلتم امنإ ايندللو يل ام» :لاق ك ىبلا نع هل هللا دبع نع -۸

 (اھک رکو حارف فئاص ةر ل ل لا بكار لشمك ایندلا

 )١( بعشلا يف يقهيبلاو ١٠ض دهزلا يف دمحأ كلذك هحرحأ «لسرم ثيدح ٠٤۷/۷

 نم الوصوم يور دقو ءاعطقنم ب يبلا نع ضايع نب ليضفلا هاورو «لسرم اذه :لاقو
 .ندبلاو بلقلا جيرت ايندلا يف ةداهزلا نإ :ظفلب اعوفرم ةريره يبأ نع رحخآ هحو

 عمحما يف يمثيملا لاق  :۲۸٦/٠١طسوألا يق يناربطلا هاور ١/٠۷۷ رازن نب ثعشأ هيفو

 «زارب لدب رازن هدنع عقو اذكه .مهضعب يف فعض ىلع اوقثو هلاجر ةيقبو هفرعأ ملو
 ءافعضلا يف يليقعلا ثيدحلا جرحأو  ۳۹٤/٤لماكلا يف يدع نباو  ۳۷٤/١:لاقو

 يف يرذنملا لاق .هتاياور ىلع نيب فعضلاو ظوفحم ريغ هيوري ام ةماع زارب نب ثعشأ
 بيغرتلا  :۷٥/٤لاق :لاق ورمع نب هللا دبع ثيدح نم دهاش هلو .براقم هدانسإ

 مهلا رثكت ايندلا يف ةبغرلاو .ندبلاو بلقلا حيري ايندلا يف دهزلا :ٍل هللا لوسر

 باهشلا يف يعاضقلا هجرحأ .بلقلا يسقت ةلاطبلاو «نزحلاو ١/ ۱۸۸.فيعض هدانسإو

 بعشلا ين يقهيبلار ايندلا يبأ نبا هاور 1۸٦۳/٤: ءايحإلا جيرخت يق يقارعلا لاق (۲)

 يأ نع لاق مهضعب :يقهيبلا لاقو «يواهرلا ءادردلا يبأ ةياور نم هقيرط نم ۷

 ءادردلا وبآ نم یردی ال ( ۳/۷ نازيملا) يهذلا لاق .ةباحصلا نم لحر نع ءادردلا

 هللا دبع نع ۱ رداونلا يق ميكحلا هجرحأ دقو :تلق .هل لصأ ال ركنم اذه :لاقو

 .رسب نبا

 .حيحص نسح ثيدح :لاقو ٥۸۸/٤ يذمرتلاو ۳۹۱/۱ دمها هجرحأ (۳)

EO 



 اشارف تذختا ول هللا لوسر اي :لاقف «هبنج ين رنا دق ريصح ىلع وهو ل
 ام «هديب يسفن يذلاو «يلامو ايندلل امو ءايندللو يل ام» :لاقف ءاذه نم رنو

 نم ةعاس ةرجش تحت لظتساف فئاص موي يف راس بكارك الإ ايندلا لغمو يلثم

 «اھکرتو حار مٹ ءراھن

 ىلع ويب هللا لوسر جرح :لاق «نسحلا يأ نب نسحلا نع ٠-
 ىلإ قلطناف «هيدي عباصأ نم مبصإ تکفف لحن مدح ىلع رمف هتباد

 «ةءابع ةعطق هتحت تعضوو “صو < ۳ لومرم ریرس هل عضوف هلهأ
 رمع كلذب ربخأف ءاًقيل ةوشحم © مدا نم ةداسو هسأر تحت تعضوو

 :لاقف ءان اهر عطس دق بها تیبلا بناح يفو ءاعیرس ءاحف هڪ
 مركأ كنأ دهشأ انأ ءاهتيحَت ول ؟حيرتلا هذه كيذۇت امأ !هللا لوسر اي ہو 2

 قربتسإلاو سدنسلاو جابيدلا ناشرتفي ءَرَصْيَقو ىرسك نم كك هللا ىلع

 ايندلا مه نوكت نأ ىضرت امأ» :لاق .ةضفلاو بهذلا رس ىلع «ريرحلاو
 ."«كلذك هللا ءاش نإ وهف» :لاق .ىلب :لاق «؟ةرجخآلا انلو

 لاله ريغ حيحصلا لاجر هلاحرو ٠١٠/١ .دمحأ هاور ۳۲١/٠١: عمحجلا يف يمشيملا لاق )١(

 .يهذلا هقفاوو ٤٤/٤ مكاحلاو ٤ ۲٠١/۱ نابح نبا هححصو :ةقث وهو بابح نبا

 .ةلخن لصأ يأ (۲)

 .وشحم وأ نيم :لومرم (۳)

 .اهقرو :ةلخنلا صوح )٤(

 .دلج مدا ٥( ه)

 .غبَدلا لبق باهإ دلحلل لاقي اإ :نيقو دلجلا وهو باهإ عمج )٩(

 11۸/۲ ملسمو ۱۸٦۷/٤ يراخبلا هحرحأ «حيحص ثيدحلا لصأ (۷)

 ۔ ۰٩ -



 لک هللا لوسر ىلع تلحد :لاق بلف باطخلا نب رمع نع ١-

 تعفرف «هبنج يف رثا دق ررصَح لمر ىلع ۍکتم وه اذاف «تملسف

 راک رر ر قور £ . ۷ ٤

 :تلقف ءاثال ةبهأ الإ َرْصبلا دري اعيش تيأر ام هللاوف «تيبلا يف ىسأر

 مورلاو سراف ىلع هللا عّسو دقف «كيلع عسي نأ هللا عذا !هلا لوسر اي

 تأ كش يف وأ :لاقف ءاسلاح ىوتساف :لاق .ىلاعت هللا نودبعي ال مهو

 :تلقف .«اينذلا مهتايح يف مهئابّيط مه تّلُجُع موق كئلوأ ؟باطخلا نب اي
3 
 . "هللا لوسر ای يل رفغتسا س

 اماوقأ تكر دا دقل «هديب يسفن يذلاو :لاق «نسحلا نع -۲

 نولابي امو «هيلع نوُشمت يذلا بارشلا نم مهيلع نوهأ اينذلا تناك

 .اذ ىلإ ما اذ ىلإ تَّبهْذُا تبغ مأ ايندلا تقرشأ

 «دهاش انأو «نسحلا لأسف لڃر ءاج :لاق «بشوَح نع -۳

 «هنم لصيو «هنم قصتي وهف الام كك هللا هاتآ لحر !ديعس ابأ اي :لاقف

 تناك ول ءال :نسحلا لاقف -ٌّمَعنتلا ينعي- :لاق ؟شّيعتي نأ هلأ «هيف نسحيو

 .هتقافو هرقف مويل كلذ مّدقيو «فافكلا الإ اهنم هل ناك ام هل اهلك ايندلا

 هنظأ- لاح سانلل .اهذ نم عرج الو ءاهّرع ي فاني ال «بيرغلاك

 .جسُت يأ لمر (۱)
 . ۱۱۱۱/۲ ملسم هحرحخا «حیحص ثیدح (۲)
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 ايندلا مذ ةلاسر تامومذملا باتک

 .كک هللا اههّجو ثيح لوضفلا هذه اوھجو - لاح هلو :لاق

 یوس امیف تح مدآ نبال سیلا :لاق يئ يبلا نع هڪ نامثع نع ٥-

 زبخلا نم فّلجوظيلغ هكروع يراوُي بوو «هرتسي تيب :لاصخلا هذه

 .«ءاملاو

 لوبقلاو كك هللاب ملعلا لهأ ناك :لاق ءيراّدلا هللا دبع نع ٦-

 ايندلا ف ةبغرلا نإو «ندبلاو بلقلا حيري ايندلا يق دهزلا نإ :نولوقي «هنع

 .نزحلاو مها رثكت

 ءايندلا ين نيدهازلل بوط :لاق بف بلاط يأ نب يلع نع ¥

 ءاشارف اهبارتو «ءًاطاسب هللا ضرأ اوذختا موق كعلوأ «ةرحآلا يف نيبغارلاو

 ايندلا “اوضرقو «"اراثد ءاعدلاو «"اراعش فامكلاو ءًابيط اهءامو

 اوكا حيسمل | جاهنم ىلع اضرق

 :لاقف الكا ا مرم نب یسیع رکذ :لاق «رّيَمع نب ديبع نع -۸

 هيلع هقفاوو هححصو ٣٤۷/٤ مكاحلاو .حيحص ثيدح :لاقو ٥۷١/٤ يذمرتلا هحرخأ )١(

 «هعم مذا ال هدحو زبخلا :فلحجلا :فلجو ؛١/٥٥ ةراتخملا يف ءايضلا هححصو يبهذلا

 ںاقو را ن ةرسكلا يهو ةملج عج ماللا حش یوریو الا ظيلغلا ا :لایقو

 AV ا

 .هرعش ىلع هنأل دسمبا يلي يذلا بولا : راعشلا (۲)

 .راعشلا قوف يذلا بوثلا :راثدلا (۳)

 .عطقلا :ضرقلا )٤(
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 ؛دقف اًمع لأسي الو «دحو ام لكأيو «َّرَعَشلا سبليو «َرجشلا لكأي ناك

 .لیللا هکر دا ثیح تیب ؛برخي تیب الو «توعب دلو هل سیل

 يف َعَلبأ ايش دحن ملف لامعألا انعبات :لاق «يثيللا دقاو يبأ نع -۹
 .ايندلا ىف دهزلا نم ةرحآلا بلط

 هللا دبع ىلع اولخد مهن ؛هخايشأ نع ليعامسإ نب رضا نع ٠-

 يف هلك ريخلا مكل بتكأ نأ نوبحت :لاق مث ءاليوط “ٌمَرأف «ةبتع نبا

 .ايندلا يف دهّرلا :مه لاقف .معن :اولاق ؟يرفظ

 «هربص مرحلا بلغي مل نم ؛ايندلا يق دهلا :لاق «يرهژلا نع -۱

 مرش لالا لوتس مد

 اول ف حراس تولا بقتزا نمو ‹تابيصلا

AT؟ايندلا ين دهرلا ام :يرهڙلل ليق :لاق «ةنييع ةنييع نب نايفس نع  

 .هركش لالحلا عنمب ملو «هّربص مارحلا بلغي مل نم :لاق

 , .لالجلا ركشو مارحلا كرت نم هانعم :لاق

-Aةافولا لظ خذ يسرافلا ناملس تَرضح ال :لاق ‹«نسحلا نع ٤ 

 ؟لل هللا لوسر بحاص تنأو !هللا دبع ابأ اي كيك ام :هل ليقف «ىکب

 .تکس يأ (۱)
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 ادهع ل هللا لوسر انيلإ دهع نكلو ءايندلا ىلع اعزج يكبأ ام :لاق

 .بكاّرلا دارك اينذلا نم اندَجأ ةَعْب نوكي نأ انيلإ هع ؛هَدّْهَع انكر تف

 ."اهرد نوال هتمیق اذإف ‹كرت امف رظأ تام الف

 لک لا لوسر لاق :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع -۸8

 الو «بكارلا دازك اينذلا نم كفكيلف يب قوحللا ترا نإ !ةشئاع ای»

 “ءايبغألا ةسلاجمو كاّيإو «هيعقرأ ىتح ابوث يقلختست

 ل ترمب هک رک ااا یار یر ناملس نأ ؛نسحلا نع ۸٦-

 إ :كظ ركب وبأ لاق .ينصوأ :ههك ناملس لاقف «هيف تام يذلا هضرم

 ال یس نا لطاو اشا وإ هس نات ااف ایل مکا ق

 ىلع هللا ككيف هذ يف هللا "نرفع الف هللا ةمذ يف وهف حبصلا

 .رانلا يف كهحو

 ةيلحلا يف ميعن وبأو ۳۸/١ دمحأو ۲٠٦۳۲ قازرلا دبع هجرحأ «حيحنص ثيدح (۱)

 .نيرضتحلا ةلاسر نم ٤٠ ٠۷ مقر ثيدحلا رظناو 1

 ۲٤۷/٤ مکاحلاو «هفعضو ۲۲٥/٤ يذمرتلا هاور ۱۲١۷/۳: ءایحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق (۲)

 نب يهذلا هيلع عنشو مكاحلا هححص :٠١/۲۸۸نايبلا يق ينيسحلا لاق .هدانسإ ححصو

 بعشلا يق يقهيبلاو مكاحلاو يذمرتلا هاؤر ۷۸/٤: بيغرتلا ف يرذنملا لاقو .بيرغ قارولا

 يف مكاحلا لهاتست :رجح نيا لاقو .ثیدحلا رکنم وهو ناسح نب اص ةياور نم ٥

 ۴۷١ لالا حالصإ ةلاسر عجار «مهدنع فيعض اخلاص ناف هحیحصت

 ةرافنلاو .اليفكو اًيماح يأ اريفح هل تنك اذإهترفحو .هتظفح و .هترحأ :لجرلا ترفع (۳)

 .همامذو هدهع تضقن اذإ لحرلا ترفحأو «رامذلا -مضلاو رسكلاب-
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 اسلحب مكبرقأل يّنإ :هظ ٌرذ وبأ لاق :لاق «كلام نب كارع نع -۷

 ينم مكبرقأ نإ» :لوقي كك هللا لوسر تعم يأ كاذو ءبي هللا لوسر نم

 ام -هللاو- هّلإو “«اهيف هثك رت ام ةئيهب اينذلا نم جرخ نم ؛ةمايقلا موي اسلجم
 .ءىشب اهنم ثّبشت دق الإ دحأ مکنم

 لاقف .كتحاح ىلع اهب نعتسا :لاقف «رانيد ةئامنالث ماشلاب وهو 4ظ

 ىراّوتت لظ الإ انل ام ءاّنم هللاب ىنغأ دحأ ام «هيلإ اهب عحرا :ههظ رذ وبأ

 ينإ مث ءاهتمدخب انيلع تقدصت انل ةالومو ءانيلع حورت منغ نم ةلثو «هب

 . لضفلا فوختأل

 رامع امو اجا ما انجرح :لاق «ةتابن نب ةملش نع -۹

 وأ موقلا ضعب هل لاقف ءانعم سلحف انب رف ةذبرلاب هه رذ يبأب انررمف

 اهاعري اھادحإ ؛اذک منغلا نمو اذك لبإلا نم يل :لاق ؟كلام ام :انضعب

 .لوحلا ىلإ قيتع وهو «يل مالغ اهاعري ىرحألاو «يل نبا

 كلام نب كارع نأ الإ تاقث هلاجرو ٠٠١/١ دمحأ هاور :۳۲۷/۹ عمحلا يٿ يمشيهلا لاق (۱)

 ظفاحلا لاق .هوحنب ١١۹/۲ يناربطلا هاورو «ملعأ هللاو بسحأ اميف رذ يبأ نم عمسي م
 رذ يبأ نع كلام نب كارع نأ الإ ؛تاقث هلاحرو دمحأ هاور :۱۲۸/۷ ةباصإللا يف

 فيعض هدنس نكل الصتم رذ يبأ نع رخآ هجو نم هاتعم ىلعي وبأ جرحأ دقو «عطقنم
 ٠٠۸/۷. بعشلا يف يقهيبلاو ۳٠٠/١ دهزلا يق دانهو ٠٤۸ دهزلا يف دمحأ هاورو

 :فخ رذ يأ ربق اهبو زاجحلا قيرط ىلع لايمأ ةثالث ىلع ةنيدملا ىرق نم (۲)
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 :لاقف «لحر ي يبلا ىتأ :لاق «محازُم نب كاحضلا نع ٠-

 لَضفأ كرو «ىلبلاو َرْبَقلا سني م رَم» :لاق ؟سالا دهزأ نم !هّللا لوسر اي

 . ٠ «ىتوما
 :لاق ؟انّريخ نم !هللا لوسر اي :اولاق :لاق «نسحلا نع -۱

 ( .«ةرخآلا يف مكبغرأو ءايندلا يف مكدهزأ

 ايندلا يف دهز نم» :يي ىبلا لاق :لاق «میلش ب ناوفص نع ۲

 اهءاد ؛ايندلا بويع هرّصبو «هناسل اهب قلطأو «ُهَبلق ةمكحلا هللا نكسأ

 .٠ “السلا راد ىلإ املسم الاس اهنم هجرخأو ءاهءاودو

 .دهزلا ءافحإ دهزلا لَضفأ :لاق «كرابملا نب هللا دبع نع -۴

 ةداَهَرلا ؛نيدلا ىلع قالحألا نّوعأ :لاق «هبنُم نب بهو نع ٤-

 يطويسلا زمرو ٠٠١/۷ بعشلا يف يقهيبلاو ۷۷/۷ ةبيش يبأ نبا هخرخأ «لسرم ثيدح (۱)

 .ينابلألا هفعضو ۳٤۳/۷ بعشلا يف يقهيبلا هجرحأ «لسرم ثيدح(۲)

 يف يلازخلا هبسن ام دعب - ۲۲۷٠/١ ءايحإلا جيرخت يق يقارعلا لاق «لسرم ثیدح (۳)

 : اينذلا مذ يف ايندلا يبأ نبا هاورو رذ يبآ ثيدح نم هرأ م :-رذ يبا ثيدح ىلإ ءايحإلا

 .ةفيعض اهلكو .:لاقو دهاوشلا ضعب قاس مث :السرم ميلس يبأ نب ناوفص ثنيدح نم

 يور دقو «لسرم اذه :لاق مث ۳٤٠۹/۷ بعشلا يق يقهيبلا هجرحأ ناوفص ثيدح :تلق

 هجرحخأ امك «هدحأ مل يقارعلا لاق يذلا,رذ يأ ثيدح قاس م .فيعض رجآ داتا

 ٠٠.٨۹/٤ سودرقلا يف يمليدلا
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 يق ةبغرلا ىوهلا عابتا نمو «ىوهلا عابتا ؛ىدر اهكشوأو ءايندلا يف

 لامل بح نمو ‹فرشلاو لاملا بح ؛ايندلا ي ةبغرلا نمو ءايندذلا

 ‹كك هللا بضغي ؛مراحلا لالحتسا نمو «مراحلا لالحتسا ؛فرشلاو

 هللا ناوضرو هللا ناوضر الإ هل ءاود ال يذلا ءادلا ؛ هللا بضغ نمو

 «هسفن طخسي هبر ىضري نأ دري نمف .ءاد هعم رضي ال يذلا ءاودلا ىلاعت

 ناسنإلا ىلع لقث املك ناك نإ «هبر يضري ال هسفن طخسي ال نمو

 .ءيش هنم هعم یقبي ال نأ كشوأ «هکرت هنید رم نم ءيش

 تاذ هباحصأ ىلع ي هللا لوسر جرح :لاق «نسحلا نع ٥-

 ریغب یدهو «ملعت ریغب املع یلاعت هللا هیتژی نأ دیری نم مکنم له» :لاقف موی

 هنإ الأ ؟اريصب هلعجيو ىمعلا هنع ك هللا بهذي نأ ديري نم مكنم له ؟ةياده

 يف دهز نمو «كلذ ردق ىلع هبلق هللا ىمعأ ؛اهيف هلمأ لاطو ايندلا يف بغر نم

 هنإ الأ ؛ةياده ريغب ىدهو ملعت ريغب املع هللا هاطعأ ءاهيف هلمأ رصقو ايندلا

 الإ ىنغلا الو ءربجتلاو لتقلاب الإ كلملا مه ميقتسي ال موق مكدعب نوكيس
 كردأ نمف الأ ؛ىوهلا عابتاو نيدلا يف جارحتساب الإ ةبحلا الو ءرخفلاو لخبلاب

 وهو ءاضغبلل ربصو «ىنغلا ىلع ردقي وهو رقفلل ربصف «مكنم نامزلا كلذ
 هجو الإ كلذب ديري ال ءزعلا ىلع ردقي وهو لذلا ىلع ربصو «ةبحا ىلع ردقي |

 .(اقيدص نیسخ باوث یلاعت هللا هاطعأ ‹یلاعت هللا

 بعشلا ف يقهيبلاو ايندلا يبأ نبا هاور ٤/٤ ۱۸٦: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق (1)
 ك
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 انندلا مذ ةفاسر

 تضرُع اهريفاذحب ايندلا نأ ول :لاق «ضايع نب ليضفلا نع ٦-
 ر ع و اع ~~ ٍ ۶

 .هبوث بيصت نأ اهب رم اذإ ةفيحجلا

 ايندلا ي ةداهرلا سیل :لاق «ينالبجلا ةرّسيم نب سنوي نع =۷

 يف ام نوكت نأ ايندلا يف ةداهّرلا كلو «لاملا ةعاضإب الو «لالحلا ميرحتب

 م اذإ كْلاحو ةبيصملا يف كلاح نوكي نأو «كيدي يف اع كنم قثوأ هللا دي
 .ءاوس قحلا ق كماذو كحدام نوكي نأو «ءاوس اهب بص

 ام ىلع "ىّسأت ال نأ ايندلا يف دهرلا :لاق «يكلا ٌبْيَهو نع -۸ ر £ ق ك نرو

 .اهنم كاتأ ام حرفت الو «ءاهنم تاف

 لكأب سيل «لمألا رصق ايندلا يف دهّرلا :لاق «نايفس نع -۹

 .ءابعلا سيل الو ظيلغلا

 . "هب سئألا ىلإ :لاق ؟دهرلا مهب ىضفأ ءىش يأ لإ !دمحم ابأ اي :ىلصوملا هغ م £ dm ۾ ع ۱

 حسي اكا ىسيع امنيب :لاق «يرّيمثلا عابس نب دمحم نع ٠١-
 يک

 هجرحخأو .متاح وبأ هيف ملكت ثعشألا نب ميهاربإ هيفو ءالسرم اذكه هقيرط نم ۷

 نارمع نع ليضفلا الإ ظفللا اذهب هاور ملعأ ال :لاقو ۳٠۲/١ ةيلحلا يف ميعن وبأ
 .ثيدحلا اذه ىلع عباتي م نسحلا باحصأ يق دعي نارمعو

 .نزحت ال يأ (۱)

 .هللاب يأ (۲)
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 بلطي لعجف :لاق «قربلاو دَعَرلاو رطل هب ًدتشا ذإ ؛ماشلا دالب ضعب یف

 داَحف ٌةأرما اهيف اذإف ؛اهاتأف ديعب نم ةميح هل تعفرف «هيلإ اجلي اعيش

 هدي عضوف سا فهكلا يق اذإف ؛هاتأف لبج يق فهكب وه اذإف ؛اهنع

 هباحأف «یوأم يل لعحت مو «ىوام ءيش لکل تلعج !يٳ :لاق م هيلع

 ةمايقلا موي كّحْوزأل «يتمهحر نم ٌرقتسم يف يدنع كاوأم :ىلاعت ليلحلا
 موي «ماع فالآ ةعبرأ كسرع ف َمعطألو «يديب اهّتقلح ءاروَح ةئام

 اوُروز ؟ايندلا راد قا ٌداهرلا َنيأ :يداني ايدانم نرمآلو ءايندلا رمعك اهنم

 .مرم نب ىسيع دهازلا سرع

 امهيلع ىبحيو ىسيع موب :لاق «يرصملا رفعح يبأ نع - ١
 .نوفشقتملا امهتميلو ىف ىعديو «ةنس ةئامتال ةنحلا يق مالسلا

 ايندلا تناك : لا ىسيع لاق :لاق «ناميلس نب رمتعم نع - ۳

 ۾ اذإف ؛ةدودعم ٌمايأ اهيف يل امّلإو «يدعب ةنئاك يهو ءاهيف نوكأ نأ لبق

 ؟دعسأ ىتمف «هذه ىمایآ يق دَعسأ
 ل ٤

 ةميحخ لظ يف ها ىسيع سلحج :لاق «ناميلس يبا نع ٤-

 يف سلحف ماقف ءانلظ نم مق !هللا دبع اي :زوجعلا هل تلاقف «زوجع

 نأ ذري م يذلا ينماقأ امّلإ «ينتمقأ يذلا تنأ تسل :لاقو «سمشلا

 .اعيش ايندلا نم بيصأ

 هلم باطخلا نب رمع مدق :لاق «يماشلا ةيلاعلا يأ نع ٠-
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 ايندلا مذ ةلاسر تامومذملا باتک

A ROT الو ةوسنلق هيلع سيل «سمشلاب هتعلص حولت قر وأ لمح ىلع ةيباجلا ا ٣ 

 ِءاسک "هؤاطو ‹«باکر الب هلحَر ٰبَعُش نیب هالحر قفط «ةمامع

 رمت هییقح «لزن اذ هشارفو بکر اذ هؤاطو وه «فوصو “ناجی

 هيلع «لزن اذ هئداسوو «بکر اذإ هّحبيقح يه «افيل ةوشح ةلمش وأ

 e او ق ل )ھم ٤ ا

 ينورعأو «هوطيخو يضيمق ة اولسغا :لاقف «سمولخلا هل اوعدف «ةيرقلا

 :لاق .ناتک :اولاق ؟اذه ام :لاقف «ناتک صیمقب يتأف ابو وأ ًاصيمق

 مهصیمق عرف «هب ياو عقرو لسعف هصيمق عزتف ءاهوربأف ؟ناتكلا امو

 حلصت ال الب هذهو «برعلا كلم تنا : سمولخلا هل لاقف «هصیمق سیلو

 ءهبکر ف ٍلحَر الو جرس الب ةفيطق هيلع حرطف نؤّذربب ياف ءلبإلا اه

 ءاذه لبق ناطيشلا نوبکر ی سانلا نظا تنك ام «اوسبحا اوسبحا :لاقف

2 

 .داوس ىلإ ضايب هنول يت يذلا :لبالا نم قروألا (۱)

 .هؤاطغ يأ (۲)

 .ناموي بلح نيبو اهنيب ةفورعملا ةنيدملا جبنم ىلإ ةبسن (۳)

 نم اهيف ال رشا نول نم تذحأ اهنأك ةرغ يهف بارعألا رزام نم ةططخ ةلش لك )٤(

 .ضايبلاو داوسلا

 .نطقلا وهو سابزک عمج ()

 .خستا يأ ()

 .ناصحلا نم اًمجح لقأ رظنملا ةعيدب ودعلا ةعرسم ةمهطم ليح (۷)

 ۱۹۱۱ ۔



 4خ باطخلا نب رمع مدق:لاق «هيبأ نع ةورع نب ماشه نع - ٠١
 :اولاق ؟يحأ نيأ :رمع لاقف «ضرألا لهأ ءامظعو دانجألا ءارمأ هاقلتف ماشلا
 ملسف «لبحب ةموطخم ةقان ىلع ءاجف .نآلا كيتأي :اولاق .ةديبع وبأ :لاق ؟نم
 «هیلع لزاف هزم یتا یّتح هعم راسف .اًنع اوفرصنا :سانلل لاق مث «هلأسو هيلع

 وأ ًاعاتم تذختا ول :رمع هل لاقف «هلحرو هسرتو هفيس الا هلزام يف ري ملف
 .ليقملا انغلبيس اذه نإ !نينمؤملا ريمأ اي :ةديبع وبا لاقف اعيش لاق

 ٠ ضاخم ىلإ یهتنا بط 5 رمع نأ ؛باهش نب قراط نع -.۷

 ضاحخو «هتلحار ماطخج ذو «هديب يهدحأ ذحأف «هّيفح عزاف «ماشلاب

 اعينص مويلا تعنص :لاقف «ةديبع وبأ هءاح و «هيلإ نورظني اولعجف ءءاملا

 :لاق مث «هردص يف صف ءاذكو اذك تعنص ؛ضرألا لهأ دنع اميظع

 «سانلا َرَقحأو «سانلا لذا متتك مكا «ةديبع ابأ كريغ كلذ لَعف ول !هّوأ
 .ك هللا مكلذأ هريغب علا نوبلطت امهم ؛نيّدلاب هللا مک رعأف

 :لاقف لب يبا ىلإ لحر ءاح :لاق «مهدأ نب ميهاربإ نع -۸
 هيلع سالا يحبو «هيلع كب هللا ينبح لَمَع ىلع يلد !هللا لوسر اي
 يذلا لمعلا ئاو ءاذلا يف ذك هبلع قا نا كلبج يذلا لَمَقلا امار :لاق

 “ماطحلا نم كدي يف ام مهيلإ ذبناف هيلع سانلا كبح

 دنع ضاخيف هؤام ضخضحختي يذلا عضوملا وهو «اًئابكرو ةاشم هيف سانلا زاح يأ (۱)

 نع هنع مهضعب هاورو الضعم اذکھ ايندلا يبا نبا هاور oft بيغرتلا يف يرذنلا لاق (۲)

 هب
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 اندلا مذ ةلاسر تامومذملا باتك

 .ةرخآلا ةمينغ ايندلا :لاق «زيزعلا دبع نب ديعس نع -۹

 رک ام دعب ةزح يال لیق :لاق «نیسح نب دّلْخَم نع ۰

 .ءذح :لاق ؟انیدلل كبح فيك !ةزمح اب اي

 دواد ىلع تلحد :لاق «يلولسلا روصنم نب قاحسإ نع ١١١-

 لحر اذه يجامل تلق «بارتلا ىلع وهو يل بحاصو انآ يئاطلا

 a  .كرتف َرَدق نم دهارلا ام :دواد لاقف .دهاز

# 

 غ ر :لاق «ضايع نب ليّضف نع -۲

 ملف يش یس هتاف گم نسحلا تيأر :لاق «يلكلا نع ٣-

 ي ركاسع نبا هجرخأ :تلق .السرم هرکذف لحجر ءاج :لاق «شارح نب يعبر نع روصنم

 امك «دهاجج نع روصنم نع ۱۷ مهدأ نب ميهاربإ دنسم يف هدنم نباو ۲٠٤/٦ خيراتلا
 تاقث هلاجرو ۱۹۹٤/٩: يدیبزلا لاق .سنُأ نع دهاج نع ٤۱/۸ ةيلحلا يف ميعن وبا هاور

 ةياور امأو .ادهاج هب اوزواجي ملف تابثألا هاور دقو ءرظن هيف سنأ نع دهاحج عام يف نكل

 يورو ۰/٨ خيراتلا يف ركاسع نباو ۲۷٠/۷ خيراتلا يف بيطخلا اهجرحأ دقف يعبر

 نب لهس قیرط نمو ۱۹۹/۱۰ رکاسع نبا هاور رمع نبا قیرط نم «نیقیرط نم الوصوم
 بقع يرذنملا لاق :يديبزلا لاق مهريغو ۲٠١/٤ ةحام نباو ۳٤۸/٤ مكاحلا هاور دعس

 يشرقلا دلاح ةياور نم هنأل دعب هيفو هدانسإ انخياشم ضعب نسح دقو :ةحام نبال هوزع

 افيعض هيوار نوك عنمب الو ةوبنلا راونأ نم ةعمال ثيدحلا اذه ىلع :لاق مث «مهتاو كرت دقو

 فلتحا دقو يطويسلاو يقارعلا هعبتو هنيسحت يف يوونلا هقبس دقو «هلاق كب ينلا نوكي نأ

 :غولبلا يق ظفاحلا لاق :تلق .هنيسحت بلقلا ىلإ ليمم يذلاو رجح نبا ظفاحلا مالک هيف

 ۳ :مقر سانلا ةارادم ةلاسر رظناو .نسح هدانسإو هریغو ةجام نبا هاور

 .عطقلا :عذخلا ()

 ۳ ۔



 ايندلا مذ ةلاسر تنامومذملا بانک

 لهو !كخجيو :لاق ءانوبيجت الفءاهقفلا رشعم اي مكلأسن :تلقف «ي

 ىف دهارلا ؛ هيقفلا امّلإ ؟هيقفلا نم يرد لهو ؟طق اهیقف ڭينيعب تيأر

 .هنيدب ريصبلا «ةدابعلا يق بئادلا «ةرحآلا يق بغارلا ءايندلا

 ركبل يروثلا نايفس لاق :لاق «ثراحلا نب رصن يبأ نع ٤-

 ايندلا نم ذح !ركب اي :نايفس لاقو :لاق .مّلو دهزا !ركب اي :دباعلا

 .كبلقل ةرحآلا نم ذحو «كندبل

 كبلق لغشأ يأ :كبلقلو «هنم كل دب ال ام كندبل ينعي :رصن وبأ لاق

 .ةرحآلا رك ذب

 هزف ؛فانصأ ةئ ةثالث دهزلا :لاق «مهدأ نب ميهاربإ نع ٠-

 «مارحلا يف دهرلا :ضرفلا دهزلاف ؛ةمالس دهزو «لضف دهزو «ضرف

 .تاهبشلا ف دهرلا :ةمالسلا دهرلاو ءلالحلا يف دهرا :اضفلا ذهرلاو

 نم :ةنييع نب نايفسل تلق :لاق «يراوحلا يبأ نب دمحأ نع ١-

 :تلق .ربص ىلتبا اذإو ءركش هيلع معنأ اذإ نم :لاق ؟ايندلا ق دهازلا
 فيك «ةمعنلا سّبَحو «ربيصف يلتباو «ركشف هيلع معنأ دق !دمحم ابأ اي
 ءركشلا نم ىمّعْنلا هعنمت م نم «تکسا :لاقو هديب ينبرضف ؟ادهاز نوکی

 .دهارلا كلذف ءربصلا نم ىلا الو

 هظ رذ يأ ىلع لحر لحد :لاق «ناميلس نب رفعح نع -۷
 انل نإ :لاق ؟مكُعاتم نيأ !رذ ابأ اي :لاقف «هتيب يق هرصب ُبلقي لعجف
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 .انه اه تمدام عاتم نم كل ذب ال هلا :لاق .انعاتم اص هيلإ هون اتي

 ٤ .هيف انعدي ال لزنملا بحاص نإ :لاق

 رذ يآ ىلع شیرق نم ایش لحد :لاق «يميتلا ميهاربإ نع -۸

 ينيفكي امنإو !ايندللو يل ام :لاقف «هوبضغأف «ايندلا تححضف :اولاقف بط

 .موي لک يئ ءام نم ةبرشو «ةعمج لک ي ماعط نم عاص

 تار رعیت ا كرصبب دهزلاب كيلع :لاق «نايفس نع-۹

 ال ام لإ كييرب ام غدو «كياسح كلك هلل ففخب عرولاب كيلعو ءايندل

 کک ٤ .كنيد كل ْمَلسي نيقيلاب كشلا عفداو «كيبرب
قي راتید نب كلام تعم :لاق مزح نع -۰

 ا اا :لو

 نأ ييرسي امو :لاق .ةاونب :اولاق ارو «ةرعبب ناسارح ىلإ رسحملا نم يل

 ءابلع لبق مغ :لاق ءتان :اولاق اعرو ءةرعبب هللا ىلإ لبحلا نم ل
 ( .يقشل اذإ ينإ ءاذه مكديرأ امغإ تنك نإ «هللاو :لوقیف

 ام يم يل نأ ينرسي ام :لاق «ديز نب دحاولا دبع نع ١-

 نيسلفب ةرمثلاو لاومألا نم ةرصبلا هيلع توخ

 هيف تناك يذلا رسحلا نوديري اغإف «ءيش لإ هوفيضي ملو رسحجلا مويو رسجلا اولاق اذإ )١(
 .ةريحلا برق سرفلاو برعلا نيب ةعقولا

 «ةرصبلا ةنيدم ىلإ لحدي يذلا جيلخلا ةيواز يا ىمظعلا ةرصبلا ةلجد ىطاش ىلع ةدلب )٨(

 .ةرصبلا نم مدقأ ي يهو
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 دهزلا سانلل رهظي نأ دحأل زوجي ال :لاق «ناميلس يبأ نع-۲

 نأ هل زاح ءيش ايندلا تاوهش نم هبلق يف قبي م اذإف «هبلق يق تاوهشلاو

 هبلقب دهز اذإف ءداهرلا مالعأ نم ٌمَلَع ءابَعلا نأل ؛دهرلا سانلل رهظي
 امهب عفديل نيضيبأ نيب وثب هدهز رتس نإو «اه اًبح وتسم ناك ءابعلا رهظأو

 سباي نأ مكدحأ يحتسي امأ :لاقو .هدهزل ملسأ ناك «هنع سانلا راصبأ
 .مهارد ةسمخب ةوهش هبلق قو مهارد ةئالثب ةءابع

 .ةرحآلل مهبولق غ رفتل دهرزلاب اودارأ امنإ :لاق «ءاضم نع -۴

 :عساو نب دمحم لحر لاق :لاق دمحم يأ ةيزخ نع ٤-

 يل فيك :لاق .ةرخآلاو ايندلا يت اكلم نوكت نأ كيصوأ :لاق .ينصوأ

 .ايندلا ف دهزا :لاق ؟كلذب

 هل لاقف «داهزلا ضعب ىتأ الحر نأ ؛دمحم يبأ ةعزخ نع -°
 وه نم ىلع كلا الفأ :لاق .كدهز ىنغلب :لاق ؟كب ءاج ام :دهازلا

 كنأل :لاق ؟كاذ فيك :لاق .تنأ :لاق ؟وه نمو :لاق ؟ينم دهزأ

 اهئانف ىلع ايندلا يف انأ تدهزو ءاهيف كبك هللا دعأ امو ةنحلا يف تدهز
 .ىنم دهزأ تنأف ؛اهايإ كك هللا مذو

 لحد :لاق -نيدباعلا نم ناك و- دمحم يبأ ةعزحخ نع ١-

 ايندلاب يضر نم !بوقعي اي :لاقف .هب تيضر ام لثم. ايندلا نم يضر

 .هب تيضر امن لقأب ىضر يذلا كاذف ةرحآلا نم اضوع اهلك

 - ۰۹ -۔



 نه هللا دبع نب ركب ةوعد تناك :لاق «دمحم يأ ةيزخ نع -۷

 (مارحلا هنكمأ نم ده كايإو هللا اندهز :هل لوقي نأ هناوحخإ نم يقل

 .هک رتف هاري هللا نآ ملعف «تاولخلا يف بونذلاو

 هنآ مکس لح زا لع يل متفلح نیا :لاق بط ءادردلا يبأ نع -۸

 .مكر يخ هنأ مكل نفلحأل «مكدهزأ

 تناك ةقيقح ىلع دهز نم :لاق «يثاربلا هللا دبع يبأ نع -۹

 عي يف هيلع تلقث لامعألا باو فرعي مل نمو «ةفيفح ايندلا يت هتنوؤم

 .لاوحألا

 اه اودّبعتت تح ايندلا مكيلإ ٌنَبَبَحْقَل :لاق < بعک نع -۰

 هناعإب نمؤلا يفتي ىتحو ءةظعوملا هيف هركل ركت نامز مكنيتأيلو ءاهلهألو

 رحجافلا ريعي امك هناا نمؤملا رّيعي تحو ‹«هروحجفب رحافلا يفتح امك

 .هروجفب

 دعب مانصألا ليئارسإ ونب تدبع دقل «هللاو :لاق «نسحلا نع ۳١-

 هيف عجني مل مقس اذإ ندبلا نإ :لاق «رانيد نب كلام نع ٣-

 ايندلا بح هقلع اذإ بلقلا كلذكو «ةحار الو مون الو بارش الو ماعط

 .ظعاوملا هيف عجنت م

 مه جرخج كلذكف ايندلل نزحت ام ردقب :لاق «رانيد نب كلام نع - ۴
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 .كبلق نم ايندلا ٌمَه جرخي كلذكف ةرحخآلل نزحت ام ردقبو «كلبلق نم ةرحآلا

 اوذختاو «ارعظ ايندلا اوذحتا :لاق «ىخبسلا دقرف نبع ٤١-

 فرعو عرعرت اذإف «رعظلا ىلع ىقلُي يبصلا ىلإ اورت ملأ «اّمأ ةرحآلا
 نأ كشوي مكمأ ةرحآلا نإو «هتدلاو ىلع هسفن ىقلأو رئظلا كرت «هتدلاوا

 نم هنأ ايندلا ىلإ يحوأ هنأ انغلب :لاق «ميكح نب تلصلا نع ٥-

 .هیمدختساف كرثآ نمو «هیمدحاف كك رت

 هباحصأل لوقي ناك هنأ ؛ينشلا جرعألا ديزي نع ٦-

 ءاقبإ تللح نيلمعلا يأب «ايندلا ءانف نم ةرحآلا ءاقب مكبسحب:ارينك

 .رشف رش نإو «ريخف ريح نإ ءءاقبلا راد عم هب تبف «نيرادلا

 اهنأل ايندا تیس اغإ :لاقي ناک :لاق ‹« ير وثلا,نايفس نع - ۴۷

 ا .ليمي هنأل لاملا يمس اغنإو «تند

 .ناعجارتب ةمألا هذه ردص نم نالحر انی :لاق سلا ن نع -۸
 ام يأ- سانلا ربث ام !كل ابا ال :هبحاصل امهدحأ لاقف «سانلا َرمأ امهنيب
 :لوقي لعج.:لاق -؟اونمآ دق نأ اومعز ام دعب رمألا اذه نع مهكلهأ

 قفاوت ال رومأب ضرع لعحو :لاق .ناطيشلاو بونذلاو سانلا فعض

 ءاهدلو ريغ ةعضرملا )١(
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 ايندلا مذ ةلاسر تامومذملا باتک

 ام دعب رمألا اذه نع مهب ًأطب لب :لاق «كلذ ىأر املف «هسفن ىف لحرلا

 سانلا فكحأف ءةرحآلا بّيَعو ايندلا دهشأ ك هللا نإ ءاونمآ دق نأ اومَعَر

 هللا نأ ول هديب سيق نب هللا دبع سفن يذلاو «بئاغلا اوكرتو دهاشلاب

 لدغ ام سالا مهاب تح یرحألا بناحج ىلإ امهادحإ نّرق هؤانث لح

 .اولیم الو

 دما 4( بك ىف سن اَنَقَلَح هَل  :هلوق يف نسحلا نع -۹
 .ناسنإلا اذه باک ام رمألا اذه نم دباكُ ةقيلح ملعأ ال :نسحجلا لاق

 .ةرحآلا دئادشو ايندلا قياضم باكي :هوحأ ديعس لاقو :لاق

 مث رصعلا ب هللا لوسر انب ىلص :لاق كط ديعس يبأ نع ٠-
 كك هللا نإو ةرضخ ٌةولُح ايندلا نإ الأ» :هتبطح يف لاقف ءانبطخف ماق

 “ءءاسنلا اواو ايندلا اوقاف الأ «نولمعت فیک رظنیف اهیف مکفلختسم

 «ةيلهاجلا رود نم رود ىلع رم ويب يبلا نأ «نسحلا نع- ١

 ىلع تناه هذه نور» :لاقف «رعش اهيلع ام "اجادح ةذوبنم ةَلخَس ىأرف

 ىلع نوه اينّدلَل هديب يسفن يذلاوف» :لاق ءاهوقلأ اهناوه نم :اولاق «؟اهلهأ

 .كلذ دهش نم انربحخأ :نسحلا لاق .(اهلهأ ىلع هذه نم كا هللا

 ۲۰۹۸/۲٤. ملسم هجرحُا «حیحص ثیدح (۱)

 .ةصقان :جادخ .ةاقلمو ةك ورتم يأ :ةذوبنم .ةاشلا دلو :ةلخبسلا (۲)

 دروتسملاو سابع نبا .ثيدح اهنم مدقت قرط ةدع نم الوصوم ءاج ‹لسرم ثتیدح (۳)

 مقرب فنصملا دنع وهو ةعيبرلا نب هللا دبع نع الوصوم ءاج امك -٠ - | مقرب لهسو

 ۔_ ۱۹٩٩۹ -



 :لوقی ام اریثک بعک نب ریشب ناک :لاق ديز نب ىلع نع ۱ ١

 ذئموي يهو قوسلا ىلإ مهب ! ءيجف : :لاق .ايندلا مكيرأ تح اوقلطنا

 .مهرامثو مهْطبو مهحجاجد ىلإ اورظنا :لوقيف ةلبزم

 تعجر مب رظنيلف ميلا يف هَّعَبصإ عضو لجرك الإ ةرخآلا يف ايندلا ام هديب يسفن
 .(هيلإ

 مهب فَتَه ذإ نوريسي بکر امنيب :لاق «هبنم نب بهو نع - ٤

 :فتاه

 ارجه مث ةَحاح نم ارطو ىضق حئارلل ليقم اندلا امبإ الا

 ارفوم ىقلت تدق املك الا هلوزن مالَع يردي الو ال الأ

 هفعضو مزهملا وبأ هيفو ۲۳۸/۲ دمحأ هاور :عمخلا ف يمي لاق «ةريره يأ نعو ١
 ةنمدب لي يبلا رم :لاق ءادردلا يبأ ثيدح نمو .حيحصلا لاحتر هلاحر ةيقبو روهمجلا

 اهلهأل ناك ول !هللا لوسر اي :اولاقف ؟ةجاح اهيف اهلهأل ام :لاقف « ةتيم ةلخس اهيف موق
 الف اهلهأ ىلع ةلخسلا هذه نم هللا ىلع نوهأ ايندلل هللاو :لاقف .اهوذبن ام ةجاح اهيف
 هوجو نم يور :لاقو ١١١/١( رصتخملا) رازبلا هاور .مكنم ادحأ تكلهأ اهنيفل
 هلاجرو :يمثيفا لاق .هرخآ يف يتلا ينعي ةدايزلا قيرطلا هذه هيفو حيحبص دانسإإلا اذهو

 کک ايندلل :لاقف ءةتيم ةاشب رم كيب يبلا نأ ؛ ظفلب سنأ ثيدح نمو .تاقث
 وبا هب درفت حیحص : :ظفاحلا لاق .۲/١ ١١( رصتحملا) رارثلا هحرخأ ,اهلهأ ىلع هذه نم

 .اوقثو هلاجر یتیم لاق .لماک

 .۲۱۹۳/ ,٤ ملسم هح رخ «حیجیص ثیډح (۱)
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 ايندلا :بتكلا ضعب يف تأرق :لاق «هبنم نب بهو نع ٥-

 اولأسف ءاهنم اوځرخأ ىتح اهوفرعي لاّحلا ةلفغو «“ سايا ةمينغ

 .اوقجرت ملف ةعألا

 ا € © رادلآ یرکذ ملا موضح اإ :ءاطع نع

 .ةرحآلا_ رك ذب مهانصلحأ :لاق

 هب ملكت مالک لوا :لاق «يدسألا نوع نب راج نع - ۷

LLءاش امو «حنص ءاش ام يذلا هلل دمحلا :لاقبهنأ ؛كلا ا دبع ن  
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 راد ايندلا نإ ِءاش امو «ىطعأ ءاش امو «عضو ِءاش او «حفر

 اکحاض و اکا كحضت «بلقت ةنيزو «لطاب لزتمو «رورُع

 ةيعال ةا ءاهرقف يرو اهيرنش قفا الاخ نر دو انمآ فيخثو

 ءامکح هب اوَضْراو ءامامإ إ ك هلل باتك اوذختا !هللا دابع اي .اهلهأب

 اوملعاو .هكعب باتک هخسنی نلو هلق سان هناق اق هولعجاو

 ءوض ولج امک هتئاغضو ناطيشلا ديك ولي نآرقلا اذه نأ هلا دابع

 . "سعسع اذإ ليللا ًرابدإ سفتتا ٠ تلا

Nرثكأ منأ :هلظ هللا دبع لاق :لاق «ديز نب نمحرلا دبع نع ا  

 .نطفلا :وهو سيك عم :سایکألا ٠)۱)

 .هداقحا :هنئاغض (۲)

(CT)هرابدإ وه :ليقو ؛هلابقإ وه :ليق ؛ [۲٠:ریوکتل] ( 3 ) سعسع ادا ليلاو ط هنمو «لبقأ يأ . 
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 ڈکأو ءامایص رٹکأو «ةالص

 كاذ ميف :اولاق .مکنم اريح

 .ةرحخآلا ق بغرأو ايندلا

 ي کما اک ل ؟یمرا دب دبع ابأ ا

 :هلوق رباح نب ىجحي نب دمحأ نيسحلا وبأ دشنأ - ۹

 تحت يلا رنا أبلالا اهيا الأ

 هل ىئ اهھترھزو  اّيالب لطنماو
 قبس رْهدلا فوزط - - لتأاذ كففتياتأ

 فري نانّتدَحْلاَف ءْرَمْلا نوكَياَم لفغأو

 هه ققت الار ءرَملا يئ ا يذلا ىرأ

 ةد ست رْهَدلا برو ايف ۀ سفت بذكر

 ةرسفلا ألا اب اإ ااماح راو

 :لاققف ايندا ركذ رعاشل نمحرلا دبع نب نيسحلا ذشنأ - ٠١

 اسر يماللا منعا يف كرو ةكشَع يت يهل اخرت ملا
 احلا هل ا نوُملاب ترادأف تد اال یک > يلا ديدع يمٽو

 تّلَحَت ولو رورغ ايندلا ةرهز ا نوع نع -۱

 .رصَقُمو ع راسم نيب نمف ؛ةرحآلا ي اًدَع ٌريكألا ٌرخحلاو «ةغيزلا لكب

 نكست تناك شيرق نم ةأرما نع ةزم نب سانيإ نع - ۲
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 ضارعإلا لهأل هللا دعأ ام باوث نيدهازلا ٌنيعَأ تأر ول :تلاق «نيرحبلا

 ام كلذ نم اولانيل «توملا ىلإ اقايتشاو اقوش مهسفنأ تباذل ايندلا نع

 .هعسإ كرابت هلضفت نم اول

 م

 !ينب اي :هنبال لاق نامل دا يايرا ةدیع نب یسوم ناچ ۳

 اهن اات اد نم ایر اھا

of ناملس ىلإ هڪ بلاط يب نب یلع بنک :لاق «عاجش يب نع ٤ 

 ءاهّمسب لتقت ءاهسمل يل ا لطم اندلا لهم اإ ؛دعب اأ :ههك يسراقل

 امل اهموم كنع عضو ءاهنم كبَحصي ام ةلقل اهنم كبجعُي امع ضرعأف

 نإف ؛اََّل نوكت ام رذحأ اهيف نوت ام رسما انکو ءاهقارف نم هب تنقيأ

 .مالسلاو «ةوركم هنع هتصخشأ رورس لإ اهنم نامطا املك اهبحاص

 كرس نإ :يزارلا هللا دبع يل لاق :لاق «رانيد نب كلام نع ۵

 تاوهش نيبو كنيب لعجاف «اهماّتَس ةورذ غابتو ةدابعلإ ةوالح دحت نأ

 .ديدح نم اًطئاح ايندلا

 ٌرانلا میقتسی ال امک اا ىسیع لاق :لاق «نای ر

 .بلقلا يق ايندلاو ةرحآلا بح میقتسي ال كلذك ء«ءانإ ي ءاملاو

 نأ ديري يذلا لم :لاقي ناك :لاق «دسألا يبأ نب لهس نع - ۱۷

 .يضْرُي امها يردي ال ؛ناّبَر هل دبع لَم «ةرحآلاو ايندلا هل عمجي
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 اندلا مذ ةلاسر تامومذملا بانک

 ةّرظتنم ةنتف الإ ايندلا نم قبي م هنإ :لاق «ىسوم يبأ نع -۸

 | رخ کو
 بهذ «هلرسو ايندلا بحأ نم :لوقي ناك هنأ ؛نسحلا نع =۹

 ايندلا ىلع دادزيو املع دادزي دبع نم امو «هبلق نم ةرحآلا فوح

 .ادعب هللا نم دادزاو ءاًضْغُب كلك هللا ىلإ دادزا الإ ؛اصرح

 بهذ دقو ‹ليلق اهلك ايندلا :لاق ‹نارهم نب نوميم نع -_-۰

 .ليلق نم ليلق يقبو «ليلقلا رثكا

 :ركشي ينب نم لحر يندشنأ :لاق « هللا دبع نع - ۱

 .E ® “ نإوادلاالإ

 ريل لبو اتل بكيزتمش
 ليف لطيفه  للاراوج شَيلاالإ
 ليقو لاقّنسم كيف ا

 .اهنم ايندلا هابشأ رثك أ ام :لاق هد دوعسم نبا نع - ۲

 فيك !هللا لوسر ای :لاق الجر نأ ؛دیعس بأ نب دیعس نع ۳
 ةرخآلا رمأ نم انيش تبلط املك تيأر اذإ» :لاق ؟انأ فيك ملعأ نأ يل
 تنأف ؛كيلع رسع هتيغتباو ايندلا رمأ نم ايش تدرأ اذإو ‹كل رسب هتيغتباو
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 .(ةحيبق لاح ىلع تنأف ؛كلذ فالخ ىلع تنك اذإو «ةنسح لاح ىلع

 اًسوب :لاق -ماشلا له داّبع نم ناكو- معني نب يرسلا نع ٠٤-

 !!؟كك هللا ضغبأ ام بحتأ ءايندلا بح

 ريثك كل لجعُي نأ نزحت ال :لاق هل تباطخلا نب رمع نع ٥-

 .كترخآ رمأ يف ةبغر اذ تنك اذإ كايند رمأ نم بحت امم

 :يفقثلا ىسوم نب دمحأ دشنأ ٦-

 اذ نم تلق ر لا قر ادب
ofرار ر  

 ۰ ٤ يراوجلاو دوس باّبلا تیار

 يهاّس وهو الإ اقل الو

 يهاَودلا هدغ يفَو يردي الو
 يهاتو رحدزم 4 هسيف ابيجع

 يهابُمل كلملا كلذ واقف

 يمالَملا رسک نهو حْ
 يه ام رذاو اهبلإ نکن الو

 :لاقف ثا ممرم نب ىسيع لحجر بحص :لاق «ثيل نع ۷ _
 نايذغتي اسلجف رهن طش ىلإ ايهتناف اقلطناف :لاق .كّبحصأو كعم نوكأ
 رهنلا ىلإ ىسيع ماقف «فيغر ىقبو نيفيغر الكأف «ةفغرأ ةثالث امهعمو

 ٠۲۲/۷ بعشلا يق يقهيبلا هحرخأو ۲۹/١ دهزلا يق كرابملا نبا هحرحخأ «لسرم ثيدح )١(

 «يطويسلا ثيدحلا نسحو :تلق .اعطقنم ءاح اذكه :هيف لاق نكلو «رمع نع الوصوم
 .هريغل هنأ ديري نأ لإ نسح ريغ هنسحل هزمرو :هلوقب 4٥۸/١ ضيفلا ق” يوانملا هبقعتو
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 ايندلا مذ ةلاسر تامومذملا باتك

 :لاق ؟فيغرلا ذخأ نم :لحرلل لاقف «فيغرلا دجي ملف عحر مث برشف

 :لاق .اه ناقشح اهعم َةيبظ ىأرف هّبحاص هعم قلطناف :لاق .يردأ ال

 مغ ءلحرلا كلذو وه لكأف هنم ىوتشاف «هحيذف هاتأف امهدحأ اعدف

 كارأ يذلاب كلأسأ :لحرلل لاقف «بهذف ماقف « هللا نذإب مق :فشحلل

 ءام داو ىلإ ايهتنا مث :لاق .يردأ ام :لاق ؟فيغرلا ذحأ نم ةيآلا هذه

 :لاق ءازواح املف ءءاملا ىلع ايشمف «لحرلا ديب كلا ىسيع ذخأف

 :لاق .يردأ ال :لاق ؟فيغرلا ذحأ نم ةيآلا «هذه كارأ يذلاب كلأسأ

 من ءاًینک و ابارت عمجف ا ىسيع ذحأف ءاسلجف “"ةرافَم ىلإ ايهتناف

 ثلث :لاقف «ثالثأ ةثالث همسقف ءابهذ راصف « هللا نذإب ابهذ نك :لاق

 :لاق «فيغرلا تذحأ انأ :لاقف «فيغرلا ذحأ نمل ثلثو «كل ثلثو «يل

 «لاملا هعمو ةزافملا يق نالحر هيلإ ىهتناف ؛ ىسيع هقرافو :لاق .كل هلكف

 مكدحأ اوثعباف :لاق .اثالثأ اننيب وه :لاقف «هالتقيو هنم هاذحأي نأ ادارأف

 :ثعب يذلا لاقف :لاق .مهدحأ اوثعبف لاق .اماعط يرتشي تح ةيرقلا لإ

 .امهلتقأف ام ماعطلا اذه يف عضأ ينكل «لاملا اذه ءالؤه مساقأ ءيش يأل

 اذإ نكلو «لاملا اذه ثلث اذه لعن ءيش يأل :كئلوأ لاقو .لعفف :لاق

 ماعطلا الكأو هالتق امهيلإ عحر املف :لاق .اننيب ءان مستقاو هانلتق حجر

 فو .هدنع یلتق ة ةثالثلا كملوأو ةزالا يف لالا كلذ يقبف ف :لاق .اتامف

 .يظلا دلو :فشنلا(1)
 .رفقلا ةّيربلا :ةزافم (۲)
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 ايندلا هذه :هباحصأللاقف «لاحلا كلت ىلع ىسيع مهب رمف :ةياور

 .اهورذحاف

 :هباحصأل لاق لب هللا لوسر نأ ينغلب :لاق «نسجلا نع -۸

 ۾ اذإ تح “ءارْبَع ةزافم اوكلس موق لثمك ايندلا لمو مكلغمو يلشم اغنإ»

 جرخ ذإ كلذك مه امنيبف ةكلهاب اونقيأف «ةلوُمَح الو داز ال ةزافغملا ينارهظ

 مكءاج امو «فيرب دهع بيرق اذه نإ :اولاقف «هّسأر رطقي ةَلح يف لجر مهيلع
 مالَع :لاق !اذه اي :اولاق !ءالۇھ اي :لاق ‹ لإ ىهتنا املف :لاق .بيرق نم الإ

 ضایرو ءاور ءام ىلإ مكتْيَدَه نإ مكتيأرأ :لاق .ىرت ام :اولاق ؟هيلع متنأ

 لاب مکقیاومو مکدوهع :لاق .ائيش كيصعن ال :اولاق ؟نولمعت ام «رضخ

 ءاور ءام مهدروأف :لاق .ائیش هنوصعی ال هللاب مهقيثاومو مهدوهع هوطعأف :لاق

 !اذه اي :اولاق !ءالؤھ اي :لاق مث ءهللا ءاش ام مهیف ثکمف :لاق .اًرضخ اضايرو

 سيل ضاير ىلإو «مكئامك سيل ءام ىلإ :لاق ؟نيأ ىلإ :اولاق .ليحرلا :لاق
 اًدظ یقتح اذه اندجو ام هللاو :- مهرثكأ وهو موقلا لج لاقف :لاق .مکضایرک

 :-مهّلقا مهو- ةفئاط تلاقو :لاق .اذه نم ريخ شيعب عتصن امو «هدجن نل نآ

 مكقّدص دقو انيش هوصعت ال ك هللاب مكقيثاومو مكدوهع َلجرلا اذه اوطعت ملأ

 فلختو هعبت نّميف حارف :لاق .هرخآ يف مکنقدصّيل هللاوف ءهیدح لوا ي

 ."«ريسأو ليتق نيب نم اوحبصأف ودع مهب رذنف «مهيقب

 .اهنم جورحخلل ىدتهي ال يتلا يه (1)
 ءايحإلا جيرخت يق يقارعلا لاق ٠٠۷. دهزلا يق كرابملا نبا هجرحخأ «للسرم ثيدح (۲)

 ت
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 ايندلا مذ ةلاسر تامومذملا بانک

 ايندلا لغم امنإ» :لاق ي هللا لوسر نأ يغلب :لاق «نسحلا نع -۹

 .(هاَمَدَق لعبت ال نأ ءاملا يف يشع يذلا عيطتسي لهف «ءاملا يف يشاملا لمك

 قحب :اللا مرم نب ىسيع لاق :لاق «هبنم نب بهو نع -۰

 ‹«عجولا ةدش نم هذلي الف ماعطلا بيط ىلإ ضيرملا رظني امك :مكل لوقأ
 نم دج ام عم اهترالح دج الو ءةدابعلا ذتلي ال ايندلا بحاص كلذك

 ريغتو بعص نهتمنو بكر ث م اذإ ةبادلا نإ :مكل لوقأ قحب ءايندلا بح

 ءةدابعلا "بأ اهُبصنيو توملا ركذب ققر م اذإ بولقلا كلذك «اّهقلح

 فوسف لَحَقَي وأ قّرختي م اذإ "قّرلا نإ :مكل لوقأ قحب «ظلغئو وسقت

 نم رازبلاو ۲۱۹/۱۲ يناربطلاو ۲۹۷/۱ دمحألو هلوطب ایندلا يبا نبا هاور +: ٤

 دحأ يأ -لاقف ثيدحلا .. .ناكلم مئانلا ىري اميف هات هللا لوسر نأ ؛سابع نبا ثیدح

 هنم رصضحأو هوحف ركذف ةزافم ىلإ اوهتنا رفس موق لثم هتعأ لغم اذه لغم نإ: -نيكلملا

 دمحأ هاور :۲۹۰/۸ عمحلا يف يمشيملا هنع لاق «سابخ نبا ثيدحو .نسح هدانسإو

 .حيحص هدانسإ «رجح نبا ظفاحلا طخجو :يديبزلا لاق .نسح هدانسإو رازبلاو ينارطلاو
 ديز نب يلع هيفو يناربطلاو راربلاو دمخ هاور :۲ ۳ حتفلا يف هتدحو يذلا :تلق ۰

 نم ٤۳۹/٤ مکاحلا هجرحأ سابع نیا ثیدح نا امک .ملعأ هللاو هظفح لبق نم فيعض

 .يهذلا هقفاوو .هاحرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح :لاقو ةرمس قيرط

 يف هقيرط نم يقهيبلاو ايتذلا يبأ نبا هاور ۱۸٦۸/٤: ءايحإلا جيرخت يق يقارعلا لاق )١(

 دهزلا ينو ۳۲۳/۷ بعشلا يق يقهيبلا هلصوو السرم نسحلا ةياور نم ۳٠١/۷ بعشلا
 ىشم دحأ نم له :بعشلا ين يقهببلا ظفلو :تلق .سنأ نع نسحلا ةياور نم ۲

 ملسي ال ايندلا بحاص كلذك :لاق !هللا لوسر ای ال :اولاق ؟هامدق تلحبا الإ ءاملا ىلع

 .ينابلألا هفعضو فعضلاب هل زمرو يقهيبلل هبسنو عماحلا يف يطويسلا.هدروأ .بونذلا نم

 .داهتجالاو ةمزالملا :بأدلا .اهبعتي :اهبصني (۲)

 :سبيي :لحقيو .لسعلا ءاعو :قّرلا (۳)
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 اهب وأ «تاوهشلا اهقرحت مل ام بولقلا كلذكو «لسعلل ءاعو نوكي

 .ةمكحللةيعوأ نوكت فوسف «ميعنلا اهيسَقُب وأ «عمطلا

 ايندلا نإ ! يتب اي :هنبال لاق نامقل نأ اظل :لاق «نایفس نع ٥¬

 اهوشَحو «هللا یوقت اهیف كشيفس نكقلف «ريثک سان اهیف قرغی قیمع رحب

 .جانب كارا امو وجنت كلعل هللا قلع لكو تلا اهعارشو ءهللاب ناعإلا

 مرم نب ىسيع نأ يغلب" لاق« «ملسم يي نب هللا ديبع نع ح۲

 "اهم بو هغو ءاھکرتیو توحي فيك ايندلا بحاصل ليو :لاق ا
 1 ام مهقرافو ٤ توهرکی ام مهقبوا فک نیرتعملل ليو !؟اھب ی قشیو هلذخو

 ٠ ٠هلمع اياطخلاو «هتمه انيثذلا نمل ليوو !؟نودعوي ام مهعاحو «نوبحم
 !؟هہنذب ادغ حضَمفی فیک

 ال نأ نم انل ريخ ءيش سيل :لاق «يكاطنألا هللا دبع نع ۳٣-

 .ايندلاب نجم
 :كا ىسوم ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ :لاق «ناورم يبأ ةدابع نع ٤-

 اهنم جرح «رادب كل تَّسْيَل اهنإ «نيملابظلا رادلو كلام !ىسوم اي

 تَمْعنف ءاهيف لمعي لماعل الإ «يه رادلا تسقيف «كلقعب اهقرافو «كمه

 ۰ .مولظملا هنم ليدأ تح ملاظلل ٌدصّْرم ينإ !ىسوم اي «يه رادلا
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 اولاني ملو ايندلاب سانلا فلک :لاق «يوافطلا زرحم يبأ نع ٥-

 ةا دابعلا وجري اًهتّيَعببو ةرحآلا نع اوضرعأو «مهتَمّسق قوف اهنم
 وعلا وعلا اوبلط «ةلزام نيرادلا ىلعأ سايكألل ناب امل :لاقو .مهسفنأ

 ام رثكأ اولذبف «هنم رثكأب الإ كردي ال ءيشلا نأ اوملعو «لامعألا نم

 ال موي يت جرفلاو «هيدل ةحارلا ءاجر حَهُمْلا هلل هللاو اولذبف «مهدنع

 ( .بلاط هل هيف بیخي

 بكر ي قوُرْسَم ناك :لاق «رشتنملا نب دمحم نب ميهاربإ نع ٦-

 اهيلع لمحيف ةدق ةرّيحْلاب ةسانك يتأنف ؛هفلح ينلمحيو «ةعج لك هَلْ

 ( .انتحت ايندلا :لوقيو «هتلغب

 هايند دبعلا تيأر اذإ :لاق «ييجتلا دوعسم نب دعس نع -۷

 "نوبْغَملا كلذف «هب ايضار كلذ ىلع اميقم ‹«صَقْنَت هترحآو «دادرَت

 .رعشي ال وهو ههجوب بعلي يذلا

 يف عمتحت ال عبرأ :ظا مرم نب ىسيع لاق :لاق «بهو نع -۸

 هلل عضاوتلاو «ةدابعلا لوأ يف وهو تمصلا ؛بحعب الإ سانلا نم دحأ

 .ءيشلا ةلقو ءايندلا يف ةداهزلاو كبك

 .اريبك ابح هبحأو هب علوا اذإ :ءيشلاب فلک (۱)
 .حورلا يهو ةَحْهَم عم (۲)

 .عودحخملا :نوبغملا (۳)
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 ايندلا مذ لاسر تامومذملا بانك

 نم قيرط يف ةلبرم ىلع ب هللا لوسر رم :لاق «نسحلا نع -۹
 (ةلبزملا هذه ىلإ رظنيلف اًهريفاذحب ايندلا ىلإ رظني نأ هرس نم» :لاقف «ةنيدملا قرط

 .«ائيش اهنم ارفاک یطعأ ام باب حانج هللا دنع لدعت ايندلا نأ ولو» :لاق مث

 :ءارعشلا نم ءامكحلا ضعب لاقو :رکب ویآ لاق -۰

 هيوم وهلا رورغ نم فر خزپ اهتتيزو الذل ىلإ ا نَا

 هّيشْعَم لبق ت تئاك لباَرمْلا ايف ةلطَعُم تاحاسب تَرَ اَ

 م را ور م هب ی وک سفت ةقنحب ّہظَّعُأ أ

 هينبم صيغنتلا ىلعلاهنإرو اب رق نيعاذإ رد هلل اب

 :ةلاسرلا هذه اص نب اختزلا دبع يلع ىلمأ :هللا دبع لاق -۱

 دق اهيلع سوفنلاو «تّرَبْذَأ دق راد رش نم كايإو هللا انافاع «ٌدعب امأ

 «تلفع دق اهنع بولقلاو «تلبقأ دق راد ريح كايإو انقزُرو «أاتَّهلَو

 نم هنع لوفغملا نأكلف «هلهأ نع لحري دق رادلا هذه نم َرومعملا نأكو

 ال دلح قلخلا لبقتساو «مدان مدنو «مناغ ٌمنغف ؛هلهأب خانأ دق رادلا كلت

 هنود ام رغصو «مومملا عطق كلانهف روج ال رابح مهيلع مكَحو «لوزي

 .مداسلاو «رورفلا اذه عاق ن
 ؛اليلق تلعح ايندلا نإ :لاق «يعخنلا ةيواعم نب ديزي نع -۲

 .ليلق نم ليلق الإ اهنم يب امف

 .هانعم مدقتو ۲٠۹ دهزلا يف كرابملا نبا هجرحأ «لسرم ثيدح (1)
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 ايندلا مذ ةلاسر

 ہو

2 
 ی

 اقاعو اب لف

0 

 هتعي ضل اوي ادغ

 فرص هوهقب ءيحو
 o ت

 دوسسح ةا فط ىيفكب

 ~~ ۇل o ا

 بصع هشعنب ذالو

 ا ا

 ا هقناخم يف نفۉت

 اهقداص ريغاًروزو

 اهقئاوب نع ایيمع

o £ 

 اهقراّمت یندآ ىلع

 ا قتارع ىلع ريس



 ادر ىلا راد ىلإ

 ااغ روُألا نإ الأ

 :هللا هر يبأ يندشنأ ٤-

 اهحكاالايتدلا عد

 كررت الو
 اهحئابذ نم حبصيس

 اهحئاور نم كببصت

 ايدام ةة ذكم
 ےس

 :ينادمهلا رماع نب رماع دشنأ ٥-

 قيرط راتلاو ةنلا ىلإ ايندلا اإ
 :هللا دبع نب نسحلا دشنأ ٦-

 يراوح نب طعاو يظن
 لوا

 رع و تر

 نما نمو

 اهئاخر نم يجترا ايند

 ذحآ لغم ركي اّيلدلا

 | مات دنع روزل ماحلكو
 وو و و ىّلو لیلا یو اَ

 ةرورس ٠

 ر ھر

 قوس مايألاو ناسنإلا ٌرَجْنَم يلايللاو

 7. “م 2 8 3

 رس

 عباصألا جوزف ُةثئاح ءاَملا ىلع

 عحاَه مالخأ نم ثاَعضأ ةذلب

 عئاَحفلا تافطاع هيلع ًاتداَعو

 :ناميلس نب نكسلا:نب نسحلا دشنأ -۷
 ۶ رنو او ر رر
 مهب الإ شيعا مّطقَت امف ةنورقم مهلاب كتايح
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 و ت ووو ر ً ر رر ٍ 0

 مشب الإ دهشلا لكأت امف ةموملسم كاد ةذاذل

 مت لق اذإ الاوز خقق وت هلق ادب رسم متاذإ

 ةرصبلاب سانلا 4ط ناوزغ نب ةبتع بطح :لاق «نسحلا نع -۸

 تئذآ دق ايندلا هذه نإ !سانلا اهيأي :لاق مث «هيلع ىنثأو هللا دمحف

 مكنإو ءءانإلا ةبابصك “"ةبابص الإ اهنم قبي ملو ءءاذح تلوو رص

 م هدي يف ياو «ېکنرځب ام ر اهن اوقاف ؛ةلاځ ال اهوقراغ

 رمألا نولبتسو ءاکلم اهرحآ نوکی یتح ت تحَساتت الإ ةوبن مكلبق تناك

 يسفن يف نوكأ نأ هللاب ذوعأ ينإو :-اًربع دعب انيقلف :نسحلا لاق- .اندعب

 ی هللا لوسر عم ةعبس عباس ينتب أر دقلو ءاريغص سانلا نيعأ ينو «اميظع

 تحرق تح «رجشلا قرو نم بيصُت ام الإ ماعط انل ام رهش نم اًيرق
 دعس نيبو ينيب اهتققشف ةدرب تطقتلا ي ىنتيأر دقلو ءرجشلا لكأ نم اتقاَدْشَأ

 «رصَم ىلع اريمأ حبصأ دق الإ مويلا ايح ةعبسلا نم تملع امف ؛كلام نبا

 يف فذق ارجح نأ ول «هديب يسفن يذلاو !بحعأ مكدعب امف ؟متبحعأ

 يذلاو «نألمتل هديب يسفن يذلاو «ةنس نيعبس اهّرعق غلب ام منهج ريفش

 يسفن يذلاو «ةنس نيعبرأ ةريسم ةنحلا يعارصم نيب ام نإ «هديب يسفن

 . ””ظيظك وهو ةعاس اهيلع نيتأيل «هديب

 .عاطقنالا :مرصلا )١(
 .ةيقبلا :ةبابصلا (۲)

 ۲۲۷۸/٤. ملسم هحرحخُا ‹«حیحص ثیدح (۳)
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 تيار ام هللاو :ربنملا ىلع لاق هنأ ؛4ل صاعلا نب ورمع نع -۹

 ف نوبغرت «مکنم هيف دحر ل هللا لوسر ناك اميف-بغرأ طق اموق

 ثالث ل هللا لوسرب رم ام هللاو ءاهيف دهزي ي هللا لوسر ناكو ءايندلا

 . هل يذلا نم رثكأ هيلع يذلاو الإ رهَدلا نم

 نجس ايندلا» :لاق يب يبلا نع هل ورمع نب هللا دبع نع ٠-
 ةَ

 «ةتسلاو نجسلا قراف ايندلا قراف اذإف نسو نمؤملا

 نحجسو «رفاكلا ةنج ايندلا :لاق هل ورمع نب هللا دبع نع ١-

 نجس يف ناك لحر لثمك هسفن جرخت نيح نمؤملا لَم امنإو «نمؤلا

 .اهيف حًسفتيو «ضرألا يف بلقتي لعجف «جرخأف
 للك هللا لوسر تعم :ربنملا ىلع لاق هنأ ؛هك ةيواعم نع - ۲

 اذإ دا ءاعولا لدمك مك دحأ لمع لغم اغإو ءةتفو ءالب ايندلا نم يقب امنإ» :لوقي

 فسا ثبخ هالعأ ثخ اذإو ءةلفسأ باط هالعأ باط

 :يهذلا لاقو «نيخيشلا طرش ىلع حيخص ثيدح :لاقو ٠٠١/٤ مكاحلا هجرحأ )١(

 يمثيملا لاقو ۲۹۱/۱٤ نابح نبا هححص امک .امهنم دحاو طرش ىلع سیلو حیحص

 .حيحصلا لاحر هلاحرو ۲٠٤/٤ دمحأ هاور ۳٠١/٠١: عمحا يف

 دمحأ لاجرو راصتخاب يناربطلاو ۱۹۷/۲ دمحأ هاور :۲۸۹/۱۰ عما يف يمثيملا لاق (۲)
 مكاحلاو ۲٠۲/١ كرابملا نبا هجرحأو .ةقث وهو ةدانج نب هللا دبع ريغ حيحصلا لابحر

 يروفكر ابملا لاق ۲۲۹/۲ سودرفلا يف يمليدلاو۷۷/۸ ةيلحلا ي ميعن وبأو ٤
 .طحبقلا: :ةنسلا .حيحص هدانسإ :ركاش خيشلاو

 ١٠۲/١ ةيلحلا يف ميعن وبأو ۳٦۸/١۹ ريبكلا يف يناررطلاو ۹٤/١ دمحأ هحرحأ (۳)
 ك
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, 
 منعت الف :ةيآلا هذه الت اذإ ناك هنأ ؛نسحلا نع -۳ و ص

 ` ؟اذ لاق نم :لاق .[ء:ناشإ 4 ير زورعا لاب مڪترعب لَو ابتلا ةويَحلآ

 ءايندلا نم لغش امو مكايإ :نسحلا لاقو .اهب ملعأ وه نم «ءاهقلحخ نم
 الإ ءلغش باب هسفن ىلع لحر حتفي ال «لاغشألا ةريثك ايندلا نإف

 .باوبأ ةرشع هيلع حتفي نأ بابلا كلذ كشوأ

 امك ك هللا لاق ام نأ ملعي نم نمؤملا :لاق «نسحلا نع ٤-

 نم البح قفنأ ول «افوح سانلا دشأو المع سانلا نسحأ نمؤملاو «لاق

 دادزا الإ «ةفابعو اًربوءاخأالص دادزي ال «نياعي نأ نود نم نما ام لام

 «يل رفغيسو «ريثك سانلا داوس :لوقي قفانملاو «وجنأ ال :لوقي «"اقرف

 .لك هللا ىلع ىنمتيو «لمعلا يق ءيسي «يلع ساب الو

 كنإ !يحأ اي :هل خأ ىلإ بتك هنأ ؛زيزعلا دبع نب رمع نع ٥-

 ءدراوملاو رداصملا !يحأ اي ركذاف «هلقأ يقبو «رفسلا ميظع تعطق دق

 كربخي ملو «دورولا لهأ نم كنأ نآرقلا يف ييي دمحم كيبن ىلإ يحوأ دقف

 ايٿ
 ةحام نبا هاور ۱۸1۹/٤: ءايحإلا جيرخت يق يقارعلا لاق ۱۹۷/۲ باهشلا يق يعاضقلاو
 يريصوبلا لاق ٠۳۳۹/۲ يف هحرحخأ لوألا ءزحجلا :تلق .تاقث هلاحرو نيعضوم يف هقرفو
 ٠١١٤/۲ يف هحرحأ يناثلا ءزحلاو .تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه ۱۹١/٤: حابصملا يف
 نم رأ مل ليعامإ نب نامثع لاقم هيف داتسإ اذه ۲٠٠/٤: حابصملا يف يريصوبلا لاق

 هدروأو ثيدحلا نابح نبا ححص دقو .نوقوم دانسإلا لاجر يقابو هقثو نم الو هحرج
 ٤٠٥/۲. يف يناثلاو ۱٠۹/۲ یف هدروا لوألاف اقرفم كلذك

 .فوخلا :قَرَقلا )١(
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 ايندلا مذ ةلاسر o تامومذملا بانک

 نم راد ايندلا نإف ؛ايندلا كرفت نأ ياو «جورخلاو ردصلا لهأ نم كىنأ

 يصو نكف «اند دق كللخأ ل !يخأ يأ «هل لام ال نم لامو «هلارادال

 .كءايص وأ لاحرلا لعحت الو «كنسفت

 :لاقف اللا یسوم یجان ق هلل نإ :لاق هه سابع نبا نع - ۱٦

 يلإ برقتي ملو ءايندلا يت دهزلا لئم نوعنصتما يل عنصتي مل هنإ !ىسوماي

 e امع عرولا لث دوبرقتلا

 :لاق ؟انريحن نم !هلل لولسرااي :اولاق :لاق ءنسحلا م نع >۷ (

 .'«ةرخآلا يف مكبغرأو ءايندلا يف مكد هزأ»

 فحص يف بوتكم :لاق «يبيصنلا لاله نب دواد نع -۸

 تنيزتو «مه تعنصت نيذلا راربألا ىلع كنوهأ ام !ايند اي :3عه میهاربإ

 اقلخ ثقلخ ام «كنع دودصلاو «كضغب مهبولق يت تفذق دق ينإ !ہم

 كيلع تيضق «نيريصت ءانفلا ىلإو «ريغص كنأش لك «كنم يلع نوهأ

 لخب نإو «دحأ كل مودي الو «دحأل يمودت ال نأ ىق قئالخلا تقل موي

 ىلع مهبولق نم ينوعلطأ نيذلا راربألل ىبوط ‹كيلع حشو كبحاص كب

 ام «مهه ىبوط «ةماقتسالاو قدصلا ىلع مهريمض نم ينوعلطأو ءاتضرلا
 «مهمامأ ىعسي رونلا ؛مهروبق نم يلإ اودنفو اذإ ءازجلا نم يدنع مه

 ي لج م ترتاح الار

 ۱ اوتو رک ی یت )

im 



 «اركس يل قيدص ىلإ تيدهأ :لاق «يدنكلا سابعلا يبأ نع -۹

 بولقلا يف سيلو «يقتلن تح هلاح ىلع ءاحإلا عدو «ذعت ال :يلإ بتكف

 اهليجو اهالح نم ايندلا بلاط ام :هباتك لفسأ يف بتك مث «ءيش

 يديأ نم اهبلط نم فيكف «طوبغملا الو ءدومحماب هللا دنع اهنسحو
 .ةصقنملاو راعلاب اهدكتو اهرذق نمو نيقولحما

 ءاج :لاق -نيصح نع هبسحأ -يريمحلا نایفس يأ نع -۰

 «"ةمّتَعلا مهب ىلص دقو «ةفوكلا دجسم نم يدوألا نوميم نب ورمع
 انك :اولاق ؟متنک ميف :لاقف «نوثدحتی مهدحو هموق ىلا یهتنا املف

 !ايندلا ءاقب نودیرت متن :لاقف «هب ةبيصملاو باطخلا نب رمع توم ركذتن

 ( .نيحلاصلا باهذب ايندلا ءانف اغإو ءاهءانف الإ ك هللا يا دقو

 هلل دمحلا :لاقف بطح هنأ ؛هلط بلاط يبأ نب يلع نع ١-

 هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو هيلع لك و تأو «هب نمؤأو «هنيعتسأو «هدمحأ

 ‹«قحلا نيدو «ىدهلاب هلسرأ «هلوسرو هدبع ي ادمحم نأو هل كيرش ال

 نم نوٹوعبمو نوتيم مکن اوملعاو «مکتلفغ هب ظقویلو «مکتلع هب حیزیل

 ةايحلا مكنرغت الف ءاهب نّوَرجُمو «مكلامعأ ىلع نوفوقومو «توملا دعب

 لكف «ةفوصوم رذغلابو «ةفورعم ءانفلابو ةفوفحم ءالبلاب راد اهنإف ءايندلا

 نلو ءاهاوحأ مودت ال «لاَجسَو لود اهلهأ نيب يهو «لاوز ىلإ اهيف ام

 .ءاشعلا يا )01(
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 ءالب يت اهنم مه اذإ رورسو ءاخر يف اهنم اهلهأ انيب ءار اهرش نم ملسي
 ءاخرلاو «مومذم اهيف شيعلا «ةفرصتم تاراتو «ةفلتحم لاوحأو «رورغو

 ءاهماهسب مهيمرت ةفدهتسم ضارغأ اهيف اهلهأ امنإو «مودي ال اهيف

 «روفوم اهنم هظحو «رودقم اهیف هفتح لکو «اًهماًمحب مهصصغتو
 ‹«ىضم دق نم ليبس ىلع ايندلا هذه نم هيف متنأ امو مكنأ هللا دابع اوملعاو

 دعبأو «ارايد رمعأو ءاشطب مكنم دشأو ءارامعأ مكنم لوطأ ناك نمم

 ‹ةيلاب مهداسحأو «اهبلقت لوط دعب نم ةدماح مهتاوصأ تحبصأف ؛اراثآ

 ررسلاو «ةديشملا روصقلاب اودساو «ةيفاع مهراثآو «ةيلاح مهرايدو

 ةئطاللا روبقلا يف ةديشملا راجحألاو روخصلا ةدهمملا “ ق قراَمتلاو

 اهلحمف ءاهؤانب بارتلاب دّشو ءاهڑانف بارخلاب ينب دق يتلا دخلا

 نیلغاشتم هلم لهو «نيشحوم ةرامع لهأ نيب برتغم اهنكاسو «برتقم

 ام ىلع «ناوحإلاو ناريملا لصاوتب نولصاوت الو «نارمعلاب نوسنأتسي ال

 دقو «لصاوت مهنيب نوكي فيكو «رادلا ٌوُنْذو ءراوجلا برق نم مهنيب
 ةايحلا دعب اوحبصأف «ىرثلاو لداتحلا مهتلكأو «“ىلبلا هلکلکب مهنحط

 «بارتلا اونكسو «بابحألا مهب عجف ءاتافر شيعّلا ةراضغ دعبو ءاتاومأ

 .توملا :منحا ()

 .ةريغصلا ةداسولا :ةئورمللا (۲)

 .ادحل هل لمع يأ ربقلا دحل نم :ةدَحللاو .ةقصتلملا ةقزاللا :ةعطالا ()

CE)مدقلا :یلبلا : 

 .بارتلا :یرثلا )4(
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 اهلباق ره ةَملك اها اک !تاهيه تاهيه «بايإ مه سيلف ° وشَعظو

 لإ ترص دق نأكف [٠...درسر] 4 © نوعي موي ىلا حَرَرَب مهنآرو نمو
 كلذ يف متنهئراو «ىتوملا راد يف ةدحّولاو ىلبلا نم هيلإ اوراص ام

 مكب تهان دق ول مكب فيكف «عدوتسملا كلذ مكمضو «عجضلا

 نيب ليصحتلل متفقوأو «رودصلا ټ ام لصحو ‹روبقلا ترثعبو «رومألا

 «بونألا فلاس نم اهقافشإل بولقلا تراطف «ليلجلا كلملا يدي

 ؟رارسألاو بويعلا مكنم ترهظو «راتسألاو بجحلا مكنع تكتهو

 نيِذَلا زجل  :لوقي لاعت هللا نإ «تبسک ام سفن لک یزحُت كلانه

 لاقو .ا٠ بسا 4 ) ىلا اوسخ ندا یز اولمع ام اوس ا

 انمي َنولوُقَيَو هيفاًكم َنيقْفْسُم م نیمرجُملَا یرتف بتلا عضوو :یلاعت
 ولع ام أودَجَوَو انصح لإ ةَ ال ةريغَص واعي ل تکل ادن لات 0

 نيلماع مكايإو هللا انلعخ .[؛٠:نهكلا] ي احا كمر ملظَ لو اًرضاح

 هنإ «هلضف نم ةماقملا راد مكايإو الع تح «هئایلوأل نیعبّسمو «هباتکب

 ( .دیج دیه

 ا مرم ن یسیع لاتقل ق رانا نسی ریا نع ا ا

 تابنو "ارقا ءاملاو «ريعشلا زبخ - اولك !نييراوحلا رشعم اي :نییراوحلل

 .ةرحآلا ةرارم ايندلا ةوالح نأ اوملعاو «هركشب نوموقت ال مكنإف ؛ضرألا

 .زراسو بهذ :نعظا(۱)

 .بيبزلاو رمتلاو لسعلاك هب بّيطي ءيش هطلاخج مل يذلا ءاملا وه (۲)
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 نم ايندلا كك هللا ىطعأ ام هللاو:لاق «ةنيبع نب نايفس نع - ۴

 ةيآو «ارابتحا الإ هنع ابهاوز نمع اهاوز الو «ارابتحتا الإ هايإ اهاطعأ

 رشنلو دحلل ايت !مدآ نبا «معبشو عاج ل هلا لوسر نأ كلذ

 ٍليقفلاو ريقثلا نع كلاسي نم ىلع ؟كفقوم نم ىلع رظناو «كباسح

 ؟توملا اهدعب ةايح ينغت امو ؟ربكأو كلذ نم رغضأ وه امو ريمطقلاو

 ل |! فه نلوقب نسخ نمو :لاق ؟اذه لوقي نم !دمح ابا اي :هل ليقف :لاق

 هلا همحر نسحلا

 :ىشرقلا رفعج وبأ دشنأ -۲ ١٤

  Eركُسو ريد اًمَس ايندللو ٠

 رزش ءاسلجلا لإ رظن

 رخو وهل هل هيف قبي م ا ةاما م هلو

 رهشو رهشامهب يضميم ٠ اننبةةمزأرقو

 رشنو يطانباهف ت اشاداجلا ااف رفلقو

 و صقلا يبس , نم نو کیو
 رقذدعب نم ەهمضير

 :ريمطقلا .ةرمتلا قش يف يذلا عيفرلا طيخلا :ليتفلا .ةاونلا رهظ ىف ةمالعلاو ةرقنلا :ريقنلا 0(

 .ةرمتلا ةاون ىلع ةفوفلملا ةرشقلا وه

 ۔_ ٩€ -



 رذن نيلقثلا سفنأب ب اهذلا ىلع هيف توملاو

 رسجح زف تنأو  كيلعرمتايدلا ٌربإاّوَعو ت

 ربق تولا نيبواهبح اص نيب لاح ًابُرلو
 رسأ تاوهشلا نمايند قشاعل لفي قسمو

 :ءارعشلا ءامكح ضعب لاقو - ٠١

 قينارغلا ديصلا اهدالوأ حبذ يف ةرمشم ايندلا بطاح اي تبطح

 قيفلصأو فارغمب هيلإ تفز  اهتليل تحت نم اه حييذ نم مك
 :هريغ وأ يلهابلا نسحلا وبأ دشنأ ٠١-

 ملست اهتبطحخ نع اتت اهسفن ىلإ ايندلا بطاح اي
 معأملا نم سرلا ةب يرق ةف بطحت قلا نإ

 :مشاه ينب ىلوم رفعح وبأ دشنأ - ۷

 هتمون ىف ةينملا هتتأ ةطبغ يف مان مئان مكو

 هتذل يف ثداوحلا هتد ةذل ىلع ميقُم نم مكو

 هتدح ىلع نامزلا يتأيس اهرهظ ىلع دیدح لکو

 ةرثك نم نوناعي ام ايندلا لهأ يفكي امأ :ءامكحلا ضعب لاقو -۸

 .نادبألاو ىّوقلا ف صقنلاو «ناوحإلاو لاملا يف بئاصملا عباتتو «عئاحفلا
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 :ءاقشلا تامالع نم ةسمخ :لاق «ضايع نب ليضف نع - ۹

 ءلمألا لوطو ءايندلا ف ةبغرلاو ءءايخلا ةلقو ‹«نبعلا درجو «بلقلا ةوسق

 يت دهزلاو ءنيدلا يف عرولاو «بلقلا يف نيقيلا :ةداعسلا نم ةسمخو

 .ملعلاو ءءايح لاو ءايندلا

 نامثع اهبطحخ ةبطح رخآ :لاق «همع نع نامثع نب ردب نع ٠۰-

 لو ءةرنحآلا اهب اوبلطتل ايندلا مكاطعأ اغ هللا نإ :ةعامج يف هلت

 مكنرطبت ال «ىقبت ةرحآلاو «ىنفت ايندلا نإ ءاهيلإ وکرل اَموُمكطْعي

 ندا نا یش ام یلع یقی ام اورثآ ءا نع مکناغشت الو هبال

 «هسأب نم "ةَ هاوقت نإف ؛هللا اوقت ةتا كك هللا لإ ريصملاو «ةعطقنم

 اوريصت ال «مكتاعامج اًرمّرلاو ءريغلا هللا نم اورذحاو «هدنع و

 كبو نب فَلا ءادعأ مسك ذإ مكَيَلع هلآ تَمعن ورك و ابازحا

 .نيتيآلا رحخآ ىلإ ١[. .٣:ناربع لآ] |(اًتوخإ ءهتمغنب ماف

 اينّدلا ببسي الحر اتا دكا يلع عم :لاق ىادملا ذاعم نع - ۱

 رادو ءاهنع مهف نمل ةيفاع رادو ءاهقدص نمل قدْ رادل اهنإ :هل لاقف

 یٰلصُمو «هیحو طبهمو ءب هللا ءاّبحأ دجسمو ءاهنم دوزت نمل ىتغ

 اذ نمف «ةنحلا اهيف اورو «ةمحرلا اهيف اوبستكا «هئايلوأ رَجْنَمو «هتكئالم

 ءاهلهأو اهسفن ٌتَعَكَو ءاهبيعب تدانو ءاهقارفب تنذآ دقو ءايندلا مذي

 .ةياقو يأ :ةّح )١(
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 دنع موق اهّمذف ءرورسلا ىلإ اهرورسب تقوشو ءءالبلا اهئالبب تلشمف
 اهيأ ايف ءاوركذف مهتركذو «اوقَّدَصف مهتثدح «نورحآ اهدمَحو «ةمادنلا

 ؟كترَع ىتم لب ؟ايندلا كوهَتْسا تم !اهرورغب رتغملا ءايندلاب رتغلا
 تبق دق مك ؟ىلبلا نم كتاهمأ عراصع مأ ؟ىرشلا نم كئابآ عجاضلأ
 رفظت م ؟ءابطألا هل لأستو ءءافشلا هل بلطت «كيديب تضّرمو «كْيَفكب

 كعرصم هعرصع. ايندلا كل تلثم دق ‹كتبلطب فعست مو ‹كتحجاحب

 .كؤاًبحأ كعفني الو ‹«كؤاكب كنع ينغي ال موي «ادغ

2 or ۲- امأ !نيدباعلا حيو اي :لاق «ديز نب دحاولا دبع نع 

 اهنم بغارلا ىفكو «قزرلا م نمض دقو «ايندلا بلط نم نويحتسي
 نإو ءاوملس مهتاف نإ ام اهنم نوبلطي مهف ةعاطلاب اورمأو «بلطلا

 «مودعم ايندلا ين ريخلاو «ةرحآلا ريح الإ ريخلا لهو ءاومدن هودحو
 .مولَم اهيف هظح نع ٌرصَقَلاو «مومذم اهيف ٩۲ ضفخلاو

 ديز نب دحاولا دبع تعم :لاق «مساقلا نب ننصح نع -۳

 ىدعأ نم يدنع هيلع فوحأ ايندلا ىلع ءرملا صرح :ىلاعت هللاب فلحي

 الو ةورث ىلع اصيرح اوطبغت ال !هاتوحإ اي :لوقي هتعمسو :لاق .هل هئادعأ

 نيعبو «هلعف ین هل تقلا نیعب هيلا اورظناو «لام الو بسکم يف ةَعَس

 .هيف ةعسلا شيعلا ف ضفخل ا :رضفخلا (0)

 .ضغبلا دشأ :تقملا (۲)
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 :لوقیو ېکیپ م :لاق داما | ي ادغ هيدر ام مولا هلاغتشا يف هل ةحرلا

 ءرملا صرحف عفانلا امأف عفا صرحو حاف صرحف :ناصرج صرحلا

 ل لوغشم بذعتم ءايندلا ىلع ءرملا صرحف عحافلا امأو ءهللا ةعاط ىلع

 ادک اک هترحآل ایندلل هتپغ نم خرب الو «هلغشل هعمحب د الو رس وه

U .يکیي مت :لاق .یقبیو مودي امع ةلفغو «ىنفي  

 ٤- :رم يبأ نبا دشنأو ۰

 ةعس ىلع صرح اخأ نطبغت ال

 نع هتوقشل لوغشمل صيرحلا نإ
 هسفن همت ناکو - ووٹ نب قیقش نب روث نب لضفلا نع - ٥

 ا ايندلا ا امدا باپ نواحر ! !ديعس ابأ اي :نسحلل تلق لاق

 .هلثع. هيلع داعأف «هيلع داعأف ءايندلا بتاج يذلا يلإ امهبحأ :لاقف ؟ايندلا

 :نولوقي هريغو ثيرح نب ورمع عم هنأ ؛ينالوخلا يناه يبأ نع ۲۱٦-

 اوبل ءهدابول قزل هلآ طسَبْولَو ٠ ةفصلا باحصأ يف ةيآلا هذه تلزن اغنإ

 .ايندلا اوّتمتف ان نَا 0 :اولاق مهن كلذو ء[۲۷:یروشلا] ٍضرألا ي

 َةَعيضلا اوذختت ال» :ل هللا لوسر لاق : :لاق ل هل هللا دبع نع -۷
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 .ةنيدملاب ام ةنيدملابو «ناذارب ام "ناذاّربو :هللا دبع لاق . (ايندلا يف اوبغرعف (0

 :لاق -بتكلا أرق دق ناكو- يصمحلا ةرسيم نب ديزي نع -۸

 نأ يدبع حرفي وأ «ينم هل برقأ كلذو ءايندلا هنع ضبقأ نأ يدبع نزح

 نم هب مهد مث اما نوسخا $ :ًأرق مث ؟يم هل دعبأ كلذو ءايندلا هل طسبأ

 .[.-«ءرسرا) 4 (2) نوعي ل لب تربح ن مهل غراس
 بلقلا ةحار ايندلا يف دهزلا :لاق ب باطخلا نب رمع نع -۹

 .ندبلاو

 جر نينو لام

 زيزغلا دبع نب رمع بتك :لاق «يدنكلا يدع نب يدع نع -“
 اع مهي مث كك هللا ىلإ اوداع دق دابعلا نأكف ؛دعب امأ :هلامع ضعب ىلإ

 ‹«ىنسحلاب اونسحأ نيذلا يزجيو «اولمع ام اوؤاسأ نيذلا يزجيل ءاولمع
 يذلا هقح يف عطاقي الو «هرمأ يف عزان الو «همکیل بَقعم ال هناف
 ىلع كثحأو « هللا ی وقتب كيصوأ ينإف «هب مهاصوأو «هدابع هظفحتسا

 اهّدع هّمعن نإف «هتمارك نم كاتأو «همعن نم كدنع عنطصا اميف ركشلا

 هرقأو ۳٥۸/٤ مکاحلاو ٤۸۷/۲ نابح نبا هححصو هنسحو ٥٠٥/٤ يذمرتلا هجرحا (۱)
 نع ايهن ناك نإو اذهو لغتستو عرزت يتلا ةيرقلا ينعي :ةعيضلا اوذختت ال .يهذلا هيلع
 فاحت نم عايضلا ذختي ال ينعي :ايندلا يف اوبغرتف :هلوقب هرسف لمجب هنكل عايضلا ذاختا
 هسفن نم قثي هنوكل كلذ فخ مل نمف «هللا ركذ نع وهليف ايندلا يف لغوتلا هسفن ىلع
 .عايضلا سبتحاو يضارألا كب يبلا ذختا امك ذاختالا هلف اهيف هيلع بحاولاب مايقلاب
 ۲٤. لالا حالصإ ةلاسر رظنا ۳۸۷/١. ضيفلا

 .ةنيدملا يحاونب ةيرق :ناذارب )۲(
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 «كاشغي ىتم يردت ال يذلا توما ركذ رثكأو ةرفك اهعطقيو «ةركسش

 كوعدي كلذ نإف «هلدشو ةمايقلا موي ركذ ْرثكأو توف الو صام الف

 تيتو ام نك مث هيف تيغر اميف ةبغرلاو «هيف تدهز اميف ةداهزلا لإ

 ةعرصلا كشوت ؛هفوختي الو كلذ رذحي ال نم نإف «لَّحَو ىلع ايندلا نم

 م هب ترمُأ يذلاب كايند يف كلمع يف رظنلا رثكأو ةلفغلا يف هكر دت

 هرثؤأ قحملعلا كردت نل «كايند نع الغش يرْمعل هيف نإف هيلع رصتقا

 نسج كلو انن هلل لات ءلطابلا ردك تح قحا الو «لهجلا ىلع

 رب هعافد نسحأب كنعو انع عفدي نأو «هتنوعَم

 لا نیو ارال :لاق «يملسلا نمحرلا دبع يأ نع-١

 ٠ بطب اظ ةفيذح اذإف ؛ةعمجلا ىلإ يب بهذف «يديب يبأ ذحأف خسف

 دق ايندلا نإو «ٌقشن ثنا دق رمقلا نإو «تبرتقا دق ةعاسلا نإ الأ :لاقف

 ادغ !هبأ اي :تلقف .قابسلا ادغو «مويلا ر اًمْضملا نِإو «قارفب تّنذَآ

 تناك املف ءلمعلا ينعي اغإ «كلهجأ ام !تُب اي :لاقف ؟سانلا قبتسي

 .ةنحلا ىلإ قبس نم قباسلاو «ُرانلا ةياغلا نإو ءاهلثم :لاق ءةيناثلا ةعمحجلا

 ام ةاَرُع مهلك «ةمايقلا موي سانلا رشح :لاق «نسحلا نع -۲

 .دهزلا لهأ الح

 خأ ىلإ مهدأ نب ميهاربإ بتك :لاق «رفعح يأ نب رفعج نع-۳

 .لايمأ ةثالث :خسرفلا )١(
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 ايندلا مذ ةلاسر تامؤمذملا تانک

 وهو ملكتف «نهب انعفني نأ هللا لعل تاملكب انتظعو ول !ديعس ابأ اي

 ريخلا لعحو «ةلحرم راد ايندلا لعح ءهل كيرش ال انبر نإ :لاقف «مئاق

 اهيف نوبلقتي مهف ؛المع نسحأ مهيأ مهولبيل ءاهلهأل ةنتف اهيف رشلاو

 «مهقازرأ اهيف مهيلع يرحجت < «ةعطقنم لاجآ نم ةدم يف فلم يعسب

 هوز امک «مهدعب نم لیلق نع اهنوکرتیو ءاهوبحص ام اهتولکایو
 نفتو ءاهاذم غلبتو ءاهلمأ ايندلا فلت تح كلذك < «مهلبق ناک نمع

 هت اتلزت «رانو ةبح يق ٠ ناويح راد ةرخآلا لعجو ءاونف امك

 ل انقل يذلا لألسنف ؛ديعب ريخلا نم رشلاو ديعب رشلا نم ريخلا ءامهبر

 .مالسلا راد هراد ىلإ مكبلقنمو انباقنم لعجي نأ ءاش

 أا ةرحالاو «ذَمأ ايندلا :لاق «ريمع نب ديبع نع - ٥

 ام كبلط ايندلا كبح نم سيل :لاق «يرصبلا نسحلا نع ٠١-

 نمو ءاهكر ت كنع اهدست ةحاحلا كرت اهيف كدهز نمو «ءاهيف كحلصي

 .هبلق نم ةرحألا فوح بهذ هرس و ايندلا بحأ

 ايندلا نإ !ًىنب اي :هنبال لاق نامقل نأ انغلب :لاق «نايفس نع -۷

 .ةمئاد ةايح راد يأ )١(
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 « ىلاعت هللا ىوقت اهيف كتنيفس نكيلف «ريثك سان هيف قَّرغي قيمع رحب

 . امو «وجنت كلعل « هللا ىلع لكو تلا اهعارشو « ىلاعت هللاب نامبإلا اهّوشحو

 .جانپ كارأ

 :يودعلا ديزي نب ناميلس لاق - -۸

 ریت مطمل رمال حتر اهميعن ناوخي ايندلا تلاز امو

 يودعلا ديزي نب نامیلس لاق -۲۲۹

 بلقتو اهُمايأ مهبلق ةبرغب اوخا أ افايضأ سانلا ىرأ

 اوبرجو لاوزلا اهنم اونياع دقو اهنوبغرب ةولح رورغ رادب

 بهلتی اهرح يواکم ضيضم مهقيذت اروطو اًروط مهرست

 بلحو مذتايندلاك رأ ملف ٠ اهّرَد نوحيري ال ايند نوُمذي

 برش نيح ڙهجُم مس توما نم اهتحتو ميلحلا يبصت ةّرَد اه

 بعلي حبصأو دح يف حبصأف اهّرد رد ال لهجا اذ تريح دقو

 بذكي ال ام لوقلا ریخو لعفب هلوق بذکی ناررح مهلکو

 مسا رهاظلا ين مكل !ايندلا ءانبأ رشعم اي :ءامكحلا ضعب لاق - ۰

 مكيدیأ ُةنوح امس کلا متمرح ‹«ىنعللا اذه سفن للقتلا لهألو غلا

 لوصو باقتراو «هب عئاجفلا لوزن فوح هيف متضوُعو «بعتلا حدافل
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 نأ “ايندلا تبأد «مكظح نع ريداقملا ٌتّلاَمو متعدخ «هيلإ تافآلا

 هاوس بلطب مکتلکو یتح اهعرض نم مکل ٌردسا ام ةوالح مکغوَسُ

 مکلاغشاب هب عسا نع کدو کل اھنم لص ام مکعتسا
 هيف نولذبتو «مكيلع هبلطم رعي ام مكسفنأ هيف نودهجن فئأتسمب
 ًّرَطَو مكل تأشنأو «رحدملا نم لوألاب قحا هيلإ متلصو نإف «بکتحار

 ( .اهيف مكنم ةبغرلاب اهومتبحص ام يهو متنأ كلذك رحآ هريغ يت

 اهبطح ةبطح رخآ :لاق «يميمتلا لضفلا نب هللا دبع نع ١-

 امأ :لاق مث ءهيلع ىنثأو كبك هللا دمخف ربنملا دعص نأ ؛ زيزعلا دبع نب رمع

 اهكرت امك نوقابلا اهكٍرتيسو «نيكلاهلا بالسأ مكيديأ يف ام نإف ؛دعب

 هللا ىلإ احئار وأ اًيداغ نوّعيَشُت ةليلو موي لك يق مكن نورت الآ «نوضاما

 الو ءس رغ عذتص نب ي مث «ضرألا نم عد يب هنوعضتو قق
 هجاوو ء بارلا نكلأو ءبابحألا قرافو «بابسألا علح دق دسم

 لوقأل ينإ هللاو امأ ءهَدْعَب كرت امع اين همم مق ام ىلإ اريقف «باسحلا
 :لاق .يسفن نم فرع ام لثم سانلا نم دحأ نم فرعأ امو ءاذه مكل

 لإ جرحا تح جرح امف لزن مث «یکبف «هنیع ىلع هبوث فّرطب لاق م
 .هترفح

 .اهتداعو اهنأش يأ (۱)

 .ةجاح يأ (۲)

 _ 100۰ ۔_



 ايندذلا مذ ةلاسر . تامومذملا باتك

 نب هللا دیبع انثدح :لاق «يريمنلا هللا دبع نب بوبح نع -۲

 رادلا نإف :دعب امأ :ىسيع نب لضفلا يلإ بتك :لاق « يشرقلا ةريغملا يبأ

 ىلإ اهيف ام لك «ةفوصوم ءانفلابو «ةفوفح ءالبلاب ٌراد اهيف انحبصأ يتلا

 ءاثغو يٿ مهتريص ذإ «رورسو ءاحخر يف اهنم اهلهأ امنيب «دافنو لاوز

 نونحتمُيو ءاهئالبب نوبرضي «ةفرصتم اهتاقبطو «ةفلتحم اهاوحأ «روعوو

 شيع مودي فيكف «مودي ال اهيف رورسلاو «مومذم اهيف شيعا ءاهئاخرب
 و

 لااا لهأ قوستو ءاازرلا هيف حلو «تاعحفلا هنتر «تاآلا هريل

 «اهماهسب مهيمرت «ةفرشتسم رشتسُم اه فوحلاو «ةفدهتسم ضارغأ اهب مه اإ

 قبس ٌرمأ هعئاظفل ةنياعملاو «هعراشمل دورولا نم دب ال ءاهماّمحب مهاشغتو

 هنع الو «بهذم هنم سيلف «هئاضمإ يف هيلع مزعو «هئاضق ين ب هللا نم

 رفس اهب مه اغنإ ءاهلهأ ى ىنفيو ءاهلظ صلقت رادب ثبْحَأف الأ «ببرهم

 اودانتو «لاحلا مهب تبلقنا دق نأك «نوصحاش ِنَّعظ لهأو «نولزان

 ۰ ءاهلاعم تركو ءاهمئاعد تّراهلا دق ءاًرافق مهنم تحبصأف ؛لاحترالاب

 تّسسأو ‹بارخلاب تنطوتسا يتلا «ةشحوملا َروبقلا اهب اولدبتساو

 يوذو «نيشحوم لها نیب «برتغم اهنکاسو «برتقُم اهلحمف ؛بارتلاب

 «ناريطا لصاوت نولصاوتي الو «نارمعلاب نوسنأتسي ال« نيعساتشتم ةلحم

 «ةلحع ناريج مهلثم َرَأ ملف «لصاوتلا نع اولغاشتو «لزانملا يف اوبرتقا دق

 «مهنم كلذ ىّنأَو «رايدلا براقتو «راوحلا نم مهنيب ام ىلع نوروازتي ال

 ةايحلا دعب اوراصو «ىرثلاو لداتخا مهئلكأو «ىلبلا هلكلُكب مّهَنَحَط دقو

- 1۰۵۱1 _ 



 ايندلا مذ ةلاسر تامومذملا بانک

ET CATO RG O a a ا ج ا 

 انرص دق نأكو «بايإ مه سيلف اوهراو «بابحألا مهب عح دق ءار

 «عدوتسملا كلذ انسضيو «عجضملا كلذ يت نهترنف ءاوراص هيلإ ام ىلإ

 :لاق .مالسلاو «رذحلا قفش هنم عفني سيلو «راستعالاو رهقلاب ذحؤن
 .باوحلا ىلع هل ردقأ مل :لاق ؟هيلإ تبتک ءيش يأف :هل تلقب”

 :دباعلا ركب وبأ يلجعلا ةشحح نب متنح لاق ٠ ۳٣-

 ليل موي لك يفامل نإ ٠ اهسفن ىلع اتيندلا بطاح اي
 ايتشق اليتق امد مهلتقت باسم ايندلا لتقأ ام

 ليدب ههم رحآ عضوم يف ٠ ٌاَنْطَو دقو لعبلا كلتش

 ليلق اليلق يمسج يا لمعي ىلبإا نإو رغم ينإ
 ليحرلا ليحرلا هيدانم ىدان دققف اداز توملل اودوزنت

 سيلبإ ل جيلا قق لا عيال ده ا ۳٤

 ثعب :لاقف «بهذف اب مکیتآ انأ :سيلبإ لاق .يردن

 ب نوئيجيف هلي يبلا باحصأ ىلإ هنيطايش لسري لعجف

 ا5 انف اح ام :اولاق ؟اًتيش مهنم نوبيصت امأ ؟مکَلَم :لاقف «ءيش

 لاق «كلذ حنیف مهتالص ىلإ نوموقي م «مهنم بيصن ءالوه لثم

 دي ت ا :سيلبإ

a 
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۰ 
 دشت فقیک !يحيو :لاق «ةبتع نب هللا دبع نب نوع نع - ٤ ٣ ضا

 يرآّرَف اهريغ يقو اه ٌعجأ فيك مأ ؟يرادب تشيلو ءايندلا ىلإ ىقجاح
 نمآ فيك ما ؟ييفکي اهنم ليلقلاو ءاهيف يتبغر مْظْعَن فيك ما ؟يدلځوب
 ام يف الو اهیلع يصرح نشب نیک مآ ؟یلاح اهیف مودی الو ءاهیف

 ما ؟يلبق امرنا نم ترض دقو ءاهرثوُا فيك ما ؟يدعب اهنم تکرت

 يسفن كققآ ال فيك مآ ؟يّدُم مرضن نا لبق نم يلمعب ردابأ ال نیک
 ةمطقنمو يتيازم يهو «اهب يِجع دتشي فيك ما يغ نل دا لا

 ف اندُهز مهللا :مهئاعد نم ناک :لاق «يروثلا نايفس نع -

 .اهيف انبغرتو انع اهوزُت الو ءاهنم انيلع عّسوو ايندلا

rvايندلا ىلع بصعي مرک رح الا :لاق ېهدأ نب میخ نع . 

 «ءاسایکا اوناک لک هللا لوسر باحصأ نإ :لاق نسا نع -۸

 ف ًايندلا لهأ اوسفاني و الضف اومدقو ءابّيَط اولکأو ءاحطاص اولمع

 ءاهوفص اوذحأ ءايهلذل اوعرْجَي مو ءاهریغ يف مهوسفاني لو «مهایند

 ل رَ الو ءاهولمع ةنسح مهسفأ ي مطاع ام لاو ءاهرذک اوکرتر

 ايس مهسفتأ

 ٠ ايندلا تناك مكلبق ناك نم نإ :لاق «يميتلا ھالا - ۹

 نوبلطت مكنإو «مه ام مدقلا نم محو ءاهنم نوُرفَي مهو «مهيلع ةلبقُم
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 نم ةالص ٌرثكأو «اداهح رثكأ متنأ :لاق هب

 ر :لاق ؟مل :اولاق «مکنم اريح اوناکو یک هللا لوسر باخصا

 .مكنم ةرحآلا يف بغرأو ءايندلا يق

 :حیّرش لاق - ١

 ص دوعسم نبا نع - ۰

 :يميتلا يشرقلا قاحسإ وبأ دشنأ -۲ ٤١١

 اهبيعك نحنو ايندلا يف سفاتن

 ةدم صقنت مايألا بسحت امو

 يتزانَج نولمحي طهرب ناک

 يننإو يلع يكبت ةيكابو

 برهم كنم ام تاذللا مداه ايأ

 :قاحسإ يأ ريغ دازو

 ىلبلاو توملا هركي نمل ينإو

 اهُبوطُخح يرمعل اهانترذح دق

 اهبيبد اعيرس انيف اهنأ ىلع

 اهب يحن يلع ولعي ةحئانو
 اهبيجأ ام اهتوص نع ةلفغ يفل

 و 8 و و

 اهبيطو ةابيحلا حور هبجعيو
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 ايندلا مذ ةلاسر ٤ ۰ تامومذملا بانک

 اهبورغو يل سمشلا عولط مودي قم إو تم تح یتم تحف

 اهبيصن نُهدعب يتأيس يسفنو  سفنأ نيب تَمّسُف ايانملا تيأر

Eيقل نْيرقلا اذ نإ :لاق «هريغ وأ ناميلس نب بیعش نع -  

 كنإ :هل لاقف ءانیقیو انا هب دادزأ املع ينمّلع :لاقف « کماللا نم اکل

 لمعاو «دغل متغت ال :لاق .ينقوطي نأ ىلاعت هللا لعل :لاق .كلذ قيطت ال

 نإو «هب حرفت الف الام وأ اناطلس ايندلا نم هللا كات نإو دخل مويلا ين

 . ىلع كدي عضو «كك هللاب نظلا َنَسَح نکو «هيلع سأت الف كنع فرص

 نإف ؛ابضغت الو «كيحأب هعنصاف كسفنب عنصت نأ تببخحأ امف٠؛كبلق

 «مظكلاب بضغلا درو «بضغي نيح مدآ نبا ىلع نوكي ام ٌردقأ ناطيشلا

 نکو «كظح تأطحأ تلجَع اذإ كنإف ءةَلجَعلاو كايإو 0

 .ادينع ارابج نكت ال دیعبلاو بيرقلل اتي

 يف نودهازلا نيأ :لئاسلا لوق يق «قورسم نع يعشلا نع - 44
 .ائيش اهيلع يطعأل تنك ام :قورسم لاق .؟ةرحآلا يف نوبغارلاو ءايندلا

 الجر عمت هلظ رمع نيا نأ ينغلب :لاق «لوحألا ا
 لئ يبلا ريق هاَرَأف ؟ةرحآلا يف نوبغارلا ءايندلا ىف نودهازلا نيأ :لوقي

 .لسف ءالوه نع :لاقا رک رک یار

 ٦- ايفدلا» :للب هللا لوسر لاق :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع .
 هل لقع ال نم عمجب اهو «هل لام ال نم لامو «هل راد ال نم راد .

 ال نم راد :هلوق ىلع ارصتقم ۷٠/٦ دمحأ هاور ۱۸٥۸/٤: ءايحإلا جيرخت ين يقارعلا لاق )١(
 ص
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 ادر ايندلا نب يآ تذدول :لاق ل اظ دوعسم نب هللا دبع ندع < ۷

 .حئارلا يداغلا بکارلاک

E۸ملعی ال ویب اموی اقزر قزر ملسم نم ام :لاق «نسحلا نع  

 .يأرلا يبغ -لاق وأ- زجاع الإ هل ريح دق هنأ

 الإ اهيف ام نوعلم «ةنوعلم ايلا :لاق ب د ءادردلا يبأ نع -۹

 .هيلإ ىدا امو ك هللا رکذ

 ناف و نأ ؛ةرصبلا لهأ ضعب انأبنأ :لاق «هللا دبع نع ٠۰-

 انب اوقلطنا اا س ا لاقف «هلهأ ضعب وأ «هتأرما تتام ريخشلا

 هوتأف ؛هنم هتجاح ضعب كرديف ناطيشلا هب ولخي ال «فّرْطَم مكيحأ ىلإ

 نوكي نأ اوجرتف ءاًيش انيشح :اولاقف «ةنسح ةئيه يف اًنيهد مهيلع جرخف

 ايندلا يل تناك ول :لاق ءاولاق يذلاب هوريحأو ءةنم كمصع دق هلا

 e ةمايقلا موي E اھٰلک ٠

 ٠ ا ړه

 بعشلا ف يقهيلاو ds ءهتیقب نود .هل لق رمی فر ال راد

 إو e هل لام ال نس امو :هقبرط نیم ۷۷

ANةف هوا ريغ حيحصلا لاجر هلاجرو دمحأ هاو  

 و .ديج امهدانسإو يقهيبلاو دمحأ هاور : بيغرتلا

 ي ا داز .تاقث هلاجرو دم هاور

 TY سودرشلا يل يليدلا هحرخأو ا
 زمرو باقلألا يب يزاريسشلا ى

0 - 



 :يفقثلا ىسوم نب دمحأ دشنأ ١-

 نن ايال عد
 اهرسيأب اهم ذخو
 ىلب راد رادلا نإف

 ابألا كسل تّبسلق دقو

 اولا تافص نم كبسحو

 :ينيدملا رصن وبأ دشنأ - ۲١

 البق اهكلم رادلا هذه

 اوكلمدقامک اهاتکَلَمف

 :لثمتي نسحلا ناک -۴

 اهاَرَه نم بذعت يندلا يه
 ےھگ ٥

 اهنم تيجُت اهتضعبأ نإف

 :لثمتي يروثلا نايفس ناک ٤-

 اًهَوُمأاسي ال سانلا ءايقشأ ىرأ ٤ے

 اهساحَم تدنبأ نإو

 اهنئازح تط سب نإو

 انل اًهولخو اوداب ةبصع

 اناعب سان اهكلميسو

 ے7 ےس

 ارح اي ةرسحاي ةرسح

 ءادو اًئزح هبلق ثروثو

 ءالبلا ىقلت اهتُنبحأ نإو

 عوحو ةارعاهيف مهنأ ىلع
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 عشقت ليلق نع فيص ةباحس . اًهنأك بحت تناك نإو اهارأ
 4 وم

 َعََهَم ةمالعلا يداًب مُهقيرط اولحرتو مهتاحاح اضف بکر ک

 فيك :ءامكحلا ضعب لاق :لاق «يفقثلا قاحسإ نب دمحم نع ٥-

 ؟هرمع مدهت هتتسو «هتتس مدهي هرهشو «هرهش مدي موي نم ایندلاب حرفی

 .هتوم ىلإ هتايح دوقتو «هلحأ لإ هرمع دوقي نم ايندلاب حرفي فيكو

 :ءامكحلا ضعب لاق :لاق «يفقثلا قاحسإ نب دمحم نع ١-

 كمرختیو «هماهسب موی لک كيمري ٌرهدلاو ءٌضاَرغُأ سانلاو «ماهس مايألا

 عوقو عم كتمالس ءاقب مكف «كئازحأ عيج قرغتسي ىتح «همايأو هیلایلب

 مايألا تثدحأ امع كل فضشك ول ؟كندب يف يلايللا ةعرسو «كب مايألا

 نم تشحْوما الإ كنم يق ام مده نم هيلع يه امو «صقنلا نم كيف
 قوف هللا ريبدت نكلو «كب تاعاسلا ّرَمَم تلقفتساو كيلع يتأي موي لك

 نم رمال اهنإو ءاهتاذل معط دجو ءايندلا لئاوغ نع ٌرلَسلابو «رابتعالا
 تنغأ دقو «ليلقب ىمسُب ءيش لک نم لقأو «ميکحلا اهنج اذإ مقلع
 طيحي ام ٌرثكأ بئاجعلا نم هب تأت امو ءاهلاعفأ رهاظب اهبويعل فصاولا

 .باوصلا ىلإ اشر هللا بهس «ظعاولا هب

 :ءامكحلا ضعبل ليق :لاق «يفقثلا قاحسإ نب دمحم نع -۷

 كيلإ عحري يذلا كتقو ايندلا :لاقف ؟اهيف ءاقبلا ةدمؤ(ايندلا انل فص

 بلع الف تأ ۾ امو «هکاردپ كتاف دقف كنع ىضم ام نل ؛كفرُط هيف
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 اتفدلا مذ ةلاسر تامومذملا باتك

 يف لصتت هّنلادحأو «هتاعاس هیوطگو «هتلیل هانت لبقم موي ٌرهدلاو «هب كل

 مارخناو تاعامحلا تتشتب I ب لکم رهدلاو «ناصقنلاو ريغتلاب ناسنإلا

 ريصت كك هللا للو ںیصق رمعلاو «لیوط لمألاو «لّرودلا لقنتو «لمشلا

 .رومألا

 :هلوق قارولا دومح دشنأ -۲۸

 تضقنا دقف ىّضقنا اذإف هسفناشدءرلا

 تلح نميفٌدوعتو اقبل ىق

 ثذغ نم مطفت تولا س اكب ةعضرمريخام

 تحلصأ ام تدسفأ ذإ هحالصاب رل تاني

 ىلع ىلص لي هللا لوسر نأ ؛ ي ينهجلا رماع نب ةبقع نع -۹

 «ربنملا َعَلط مث «تاومألاو ءايحألل عّدولاك نينس ينامث دعب دا ىلتق

 ناو ضوحلا مدعوم نإو «دیهش مکیلع انأو طرف مکیدیأ نیب ينإ» :لاقف
 ينكلو ءاوك رش نأ مكيلع ىشخأ تسل ينإو ءاذه يماقم يفاانأو هيلإ رظنأل

 اهئرظن ةرظن ّرخآ تناكف :ةبقع لاق .'”«اهوسفاتت نأ ايندلا مكيلع ىشخأ

 ل هللا لوسر ىلإ

 ىلع ادفاو مدق هنأ ؛فوع نب نمحرلا دبع نب ميهاربإ نع ٠-

 نم سلخ ىلع تملسف ةروصقلا تلحدف :لاق «هتفالح ى بط ةيواعم

 .قباسو مدقتم :طرف ٤ /١۷۹٦. ملسمو ۱٤۸٦/٤ يراخبلا هجرحأ «حيحص ثيدح (۱)
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 تنأ نم :مهنم لحر يل لاقف «مهرهظأ نيب تسلجو «ماشلا لهأ

 هللا محري :لاق .؟فوع نب نمحرلا دبع نب ميهاربإ انأ :تلق ؟ىّف اي

 باحصأب ٌنقحلأل هللاو :لاق هنأ ؛-هامس دق لجرل- نالف ينربحأ «كابأ

 نامثع ةفالخ ىلع ةنيدملا تمدقف ءادهع مهب ًٌنْتدحألو لک هللا لوسر

 تبکر ف «فٌرم اب هل ضرأب هنأ تربحأ «فوع نب نمحرلا دبع الإ مهي
 املف ؛هدی يف احس ءالا لوحي هءادر عضاو وه اذإف ؛هتفج ىتح هبل ی تھ

 :هل تلقف «هیلع تملسف «هءادر ذخأو ةاحسملا ىقلأو «ينم ايحتسا ينآر

 له وأ ؟انءاج ام الإ مكءاح له «هنم بحجعُأ تيأر دقو «رمأل تعج دق

 دق ام الإ انتأي م :فوع نب نهحرلا دبع لاق ؟انملع دقام الإ متملع

 ايندلا يق دهزن انل ام :تلقف :لاق .متملع دقام الإ ملعن ملو «مكءاح

 باحصأو انًرايخو انفَلس متنأو «نولقافتو داهحلا ين ًفَحَلو «نوبغرتو

 ٠ ا انی
 انيلبو ءانٌربصف ل هللا لوسر عم ءاًرضلاب انيلب انكل :نمحرلا دبع لاقف
 ریصن ملف ءارسلاب

 .لمرلا اهب ىّوسْي ةلآ :ةاَحسم )١(

 دهزلا يق دانهو ٤١۷/١١ فنصملا يق قازرلا دبعو ۱۸۲/١ دهزلا يف كرابملا نبا هجرخأ (۲)

 ةيلحلا يث ميعن وبأو 1٤۲/٤ يذمرتلا جرحأ كقو «مهبم لحر هدانسإ يقو ۲

 .ربصن ملف هدعب ءارسلاب .انيلتبا مث انربصف ءارضلاب ل هللا لوسر عم انيلتبا :هنم ۱

 .نسح ثیدح اذه ىسيع وبأ لاق
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 ناک هیلط ا يدعسلا نب هللا دبع نأ انغلب :لاق «يرهزلا نع ا

 هللا لوسر باحصا نم ناک و «يؤل نب رماع ينب نم لحر وهو ٿڏي
 نم هلن يلع تعلط هيلع انأ انيبف «لبح ىلع تْيفْوأ مئان انأ اًتيب :لاق ل

 لكب باَّعشلا مهيلع تّعفُر ينم اولد اذإ تح «قفألا تّدَس دق ةمألا هذه

 اًهوزواَج املف بكار مهنم اهيلإ تفتلي ملو ءاورمف ايندلا نم ةرهز
 ةت ىلع تعلط مث «ثبلأ نأ هللا ءاش ام رش ذ ءاهيف ام باعشلا تصل

 ةرهز لكب باعشلا مهيلع تعفر لوألا ةا غليم اوغلب اذإ تح «اهلثم

 تصف اهوزواج اذإ تح «رهظ ىلع مهو ٌكراتلاو ذحآلاف ءايندلا نم
 اوغلب اذإ ىتح ةثلالا يلع تعلط م «هللا ءاش ام تشبلف ءاهيف اع باعشلا

 بكار لوأ خاف ءايندلا نم ةرهز لكب باعشلا ممه تعفر نيشلثلا غلبم

 مهو «موقلاب يدهعف ءايندلا نم نولاتهي اولزنف ؛ بكار هزواجي ملف مهنم
 بارلا تبهذ دقو نواه

 للا دبغ ام» ل هللا لوسر لاق :لاق هبط م راب نہ راج نع ۲۲

 ٠ يندلا يف دهزلا نم لضفأ ءيشب

 نواهت ايندلا يف دهز نم :لاق هل بلاط يبأ نب يلع نع -۳

 .تاريخلا ىلإ عراس توملا بقترا نمو «تابيصملاب

 .نوعمجيو نوذحأي نواه (۱)

 .عيشتلا ديدش كورتم : ۷ بيرقتلا يف ظفاحلا هيف لاق روزجملا نب يلع هدانبسإ يف (۲)

 ۱۸١۳۷. ريبکلا عماحجلا يف يطويسلا هلاق راجنلا_ نبا هجرحخأ ثيدحلاو
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 دبع نم لحجر لاق :لاق «يفقثلا قاحسإ نب دمحم نع ٤-

 سافنألا رثأ يف توملا يداَّحو کب دارُب نيأ لب ؟نوبهذت نيأ :سیقلا

 ءاقبلا راد ىلإ ءانفلا لزام نع حاورألا حايتحا ىلعو «عضوم ثیثح

 ؟ع رسم ميعنلاب ةهكفتلا داسحألا بارح يو «عمْجَم

 ىلع نسحلا عم الحد :لاق «موحرم يبأ نب زيزعلا دبع نع ٥-

 يهتشأ يندحأ :لاق ؟كدحب فیک لاق «هدنع سلج الف ؛هذوعن ضیرم

 هعرجأ نأ ىلع ردقأ الف بارشلا ىهتشأو «هعيسأ نأ ردقأ الف ماعطلا
e € ۰ 0ر و ع  . 

 «رادلا هذه تسسأ ضارمألاو ماقسألا ىلع :لاقو «نسحلا ىكبف :لاق

 نم وجنت نأ ىلع ردقت له «ضارمألا نم : اربتو ماقسألا نم حصت كّبِهف

 .ءاكبلا نم تيبلا جراف :لاق ؟توملا

 عمتجا دقو نالقسعب اخيش تيأر :لاق «ةعيبر نب ةرمض نع ٦-

 لك يف ىتوملا ىلإ نورظني مهنأ سانلا نم تبجع :لوقي وهو سانلا هيلع

 .هيلع يشغ مث «نوبعلي ةلفغ يق ايندلا يف مهو «نولقني موي

 ركذب ىفك) :ل هللا لوسر لاق :لاق «سنأ نب عيبرلا نع -۷

 .(ةرحآلا يف اًبغَرمو ءايندلا يف ادّهَرُم توما

 )١( فنصلملا يف ةبيش يبأ نبا هحرحأ ۷/ ۷١١بعشلا يف يقهيبلاو دهزلا يف دمحأو ۷/٠٠٠

 ٠٠٤/۷ بعشلا يف يقهيبلا هحرحخأ «سنأ نع الوصوم ءاحو .لسرم اذه :لاقو

 هنأل .ةرخآلا يف ابغرمو ايندلا يف ادهزم توملاب ىفك ۲۹٠/۳: سودرفلا يف يمليدلاو

 نم كلاقتناو كعرصم ين !مدآ نب اي ركفتف ءايالبلا عنشأو ايازرلا عش عشبأو بئاصملا مظعأ
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TAAءارعشلا ءامکح ضعب لاق : 

 نكاس ةينملا عم هيف قبي م انكسم ٌرمعتأ ايندلا نكاس اي
 نواهتُم هركذب تنأو قح يهنأ ملعت تن ءيسش توما
 نذأتست الو اموی هسفن يف تأ نمٌرماؤث ال ةينملا نإ

 .ةكلهلا عتارم نع هَّمنغ قيفشلا يعارلا يمحي امك ايندلا نم نمؤملا

 . خألا كرجهو «قيفرلاو بخاصلا كناخو «قيض لإ ةعس نم تلقتنا اذإو «كعضوم
 ؛ناينبلا يف دهتحناو لاملا عمات ايف (كداهم نم تلقنو «كشارف نم تذحأو «قيدصلاو ٠

 نيكسم اي ربتعاف «بارتلل كمسحجو «بارخلل وه لب ءنافكألا الإ كلام نم كل سيل
 ءركاسعلاو شويجلا داق نأ دعب «بابحألاو لهألا نع عطقناو «ىرثلا تحت راص نمم ٠

 لوهو هبستحي مل تقو يف توملا ءاجف رئاخذلاو لاومألا عمجو رئاشعلاو باحصألا سفانو

 اوغلب نيذلا «هنالحخو هبراقأ نم جردو «هناوحخإ نم ىضم نم لاح لمأتيلو «هبقتري م
 بارتلا او «محلاومأ مهنع نغت ملو «مملامآ تعطقنا فيك «لاومألا اوعمجو لامآلا

 متيلا لذ لشو «مهؤاسن تلمرتو «مهؤازحأ روبقلا يف تقرفتو مههوحو نساحم
 .مهدالتو مهفيرط مهررغ مستقاو «مهدالوأ

 فعضلاب يطويسلا هل زمرو مسي مل لحر هدانسإ ينو ۲۲٠/۷ بعشلا يف يقهيبلا هجرحأ )١(

 يف ميعن وبأ هاورو )۲۲۷/١( سودرفلا يف يمليدلا ىلإ يرامغلا هبسنو ينابلألا هفعضو
 ىلاعت هتريغ نم كلذو :ايندلا نم نمؤملا هدبع يمحي .ةفيذح نع افوقوم ۲۷٦/١ ةيلحلا

 برو «ةحصلا مأودآو ايندلا نم هيمحي -دارملا نأ- لمتحيو «هترخآ يق هيمحيف هدبع ىلع

 ننال نإ ىفطو رطبل حصو هلام رثك ولو ضرلاو رقفلا يف هل ةريخلا نوكت دبع
 سبح اذإ لمأتف :ىلاعت هللا ههر يلارغلا لاق [»-«.سل] 4 زب َيَبْعَحسأ هاء نأ ج نعطي

 لضفلا هلو دومبا هلو كيلإ هلاصيإ ىلع ردقيو درت ام كلعب هنأ ملعتف امهرد وأ افيغر كنع
 هس
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 اندلا مذ ةلاسر تامومذملا باتك

 ؛رادب يضر «مدآ نبا نيکسم :لاق «يرصبلا نسحلا نع ٠-

 «همیعنب بسوح اهالح نم هذحخأ نإ «باذع اهمارحو «باسح اهلالح

 لمع لقتسی الو «هلام لقت مدآ نبا «هب بدع مارح نم هذحأ نإو

 .هايند يف هتبيصم نم عّرجيو «هنید يف هتبیصع. حرفیو

 :لوقي داّبعلا نم الحر تعم :لاق «حون يبأ نب هللا دبع نع -۱

 .ايندلا هيلع تناهو «فورعملا يذل الإ طق ئرما يف ةءورملا تلماکت ام

 نب رمع ىلإ نسحلا بتك :لاق ء«رمعم نب نوع نع -۲
 ‹«توملا هيلع بتك نم رخآب كنأكف ؛ٌدعب امأ «كيلع مالس :زيزعلا دبع

 نكت ۾ ايندلاب كنأكف ؛دعب امأ «كيلع مالس :رمع هباجأف .تام دق

 .لزت مل ةرحآلاب كنأكو

 مكنإ :الكا مرم نب ىسيع لاق :لاق «ضايع نب ليضف نع -۳

 الإ نولمأت ام نولانت الو «نوهتشت ام مککرتب الإ نودیرت ام اوکر دث نل

 ءاھکر تیو توعب فیک !ایندلا بحاصل لیو «نوهرکت ام ىلع مکر صب

 مهفزأ فيك !ايندلاب نيرتغملل ليو ؟هعدختو اهب قثيو «هنوغتو اهّنَمأيو

 ا يت

 هنإف ؛كلذ نع ىلاعت لخب الو ءافح الو زجع الو مدع الف ءيش هيلع ىفخي ال كلاح ملعيو
 حالصل الإ كعنعي م هنأ ملعتف «نيدوجألا دوجأو ءاملعلا ملعأو نيرداقلا ردقأو ءاينغألا ىنغأ

 ةدشب كالتبا اذإو [: :دب) 4 اًعیَکج ضر یئ ام مک َقلَح یدل وهو لوقی وهو فیک
 هلزاي ملف ميحر فوؤر وهو كفعضب ريصب كل ام ماع «كئالتباو كناحتما نع ينغ هنإف
 .هتلهج كل حالصل الإ كب
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 ايندلا مذ ةلاسر تامومذملا باتک

 نمل ليو ؟نودعوی ام مهءاحو «نوهتشی ام مهقرافو «نوهرکی ام اهیف

 ؟ادغ ضف فیک !هلمع اياطخلاو «همه ايندلا

 اوقتا :اككا مرم نب ىسيع لاق :لاق «دعجلا يبأ نب ماس نع ٤-

 .كك هللا دنع سحر اهنإف ايندلا لوضف
 نكأ ملو ايندلا تناك :ظكا ىسيع لاق :لاق «ةنييع نبا نع ٥-

 نإف ءاهيف انأ يتلا يمايأ اهيف يل اغنإو ءاهيف نوكأ الو نوكتو «اهيف

 .يقش انأف اهيف تيقش

 ىلإ ماق نييراوحلا نم الحر نإ :لاق «ضايع نب ليضف نع ٠ ۷١-
 مهيقل نيذلا دازلا رفلا نع ينثدح !هّللا حور اي :لاقف انا ىسيع

 مح رخو ءةلفغلا ةد نم ايندلا ءانبأ هلي كلذ لعل الا ىم نب ٌنسنوي

 دعب هتعفرو «توملا دعب اهعماس تيحأ دق ةملك برف «لهجلا ةملظ نم
 «رسكلا دعب هثربَجو «رقفلا دعب هتنغأو «ةعرُصلا دعب هّنَشعَلو «ةَعَضلا

 تلاسف «ةايحلا عيباني هيف تركفف «هبلق نع تقف ةت ةتسولا دعب هتظقيو

 نم ءاضقلا كلذ قفاو اذإ «ةمحرلا ساَرغ هيف ت تتبنأو «ةمكحلا ةيدوأ هيف

 .ىلاعت هللا

 :هلوق قارولا دومحم دشنأ -۷

 حصا امو ر حصو ميلهأل ايندلا ضفأ امو ادح - -اهتنيزو ايندلل توملا حضفأ ام
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 ايندلا مذ ةلاسر تامومذملا باتك

 اهيواسم يف داب كل اهٌرذعف ةمئالب ايندلا ىلع ٌنعحرت ال

 اههيناعم يف هتي دقو الإ اهبحاصل ءيش اهبيع نم قبي مل
 اهيداعي ال نم ىلإ ميلتستو ةبئاد لهألا ينفو نينبلا نفت

 اهيف ةبغر الإ ٌةوادعلا الو ٠ تلتق يذلا لتق مهديزي امف

 ؛هل ريسم يف ناك ج هللا لوسر نأ ؛ةعيبر نب هللا دبع نع -۸

 :اولاق «؟اهلهأ ىلع ةنْيَه هذه نورتأ» ي هللا لوسر لاقف «ةتيم ةاش اذإف

 .اهلهأ ىلع هذه نم هللا ىلع نوهأ ايندلا» :لاق .معن

 رغ یل موب نم مک :لاقف -ايندلا ركذو- ءامكحلا ضعب لاق -۹

 «یلاب هتاعاس يندم «هلظ يلع ًدتماو هؤام” تَّحَص دق ةلهألا ريثك

 ةَطْبغلاب فد لاحو «ةَرضاَك ةهافر ف ىوهأ ام لك نع يل كحضتو

 ريشابت ينظحالتو «ةقفاوملا هيف يلإ قب بت قبتست «هايم بيرق لوس يف رَ

 تلصتا اذإ تح ‹فرطلا هنع ٌرسحنيو ‹فصولا يناعم زوجت «ةبحألا

 «ةنتفلا ىلإ تيتشّتلاب تعسف ؛ يلع هب ايندلا تسع يق هرورس بابسأ

 ةشحج و اهترضن تقهرأو ءافوسک هتجهب تسکو «هتّدم ىلإ ريصقتلابو

 ناصغألاو «ةفلكّوملا ءاضعألاك انك ذإ دعب قافآلا يف اقرف انتعطقو « قارفلا

 تلبأو «نامزلا هَمالعأ اع دق فولأملا اًتْعبر حبصأف «ةفطعنملا ةيدتلا

 دنع وهو .حيحصلا لاحر هلاحرو ٤٠٤٦/٤ دمحأ هاور ۲۸۷/٠١: عمحجلا يف يمثيهلا لاق (1)

 .۲۹۰/۹ ةراتخملا يف ءايضلا هححصو ٠۹/۲ یرغصلاو ٥۰۷/١ یربکلا يت يئاسنلا
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 ايندلا مذ ةلاسر تاموضذملا باتك

 اًعَرَح رطفتی داکی مهركذ دنع فوحو ينقلقأو مايألا هب دهعلا بابسأ

 نم نوفا يف ذ ُدرْطَك يتارظو ؛مهدغب نم يساقيو «مهدقف نم نياي ام

 عقار يف ماقالو يلامف «لمّدْنَق ال ٌمولك عاحوأو «دّمَكلا تارارح

 .ايازٌرلا ةيعوأو «ايانملا ض ضبارَمو «ناَجشألا

 همد م ءةنس نيرشع ةرصبلا نع ةييش نب بيش باغ :لاق ءةبيش نبا

 لئامشلا كقرحختارفق , ةراَمع دعب تحبصأ

 لهآ تنو كارأامبل اشحوُم كُثيأر نلف

 نع باغ ةمربش نبا ناك :لاق «ةنييع نب نایفس نع -۸۱

 نوعتمتي اهب لبج لظ ىلإ هباحصأ عم جرخي ناك دقو ءاهمدق مث «ةفوكلا

 ناك نم دقفو ءايقاب لظلا ىأَر اهَّمدق املف «هعْيف يف نوثدحتيو «هلظب

 :الثمتم لاقف «هسنۇي

 يناعدو هتوص ىلعأب ىدانو هتيأر نح “ذابٴوَتلل تشهحاو

 نامز نسحو شيع ف كعذجب ٠ مهتدهع نيذلا نيأ هل تلقف

 .دجنب لب (۱)
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 مهدالب ينوعدوتساو وضم لاقف

 اهلهأ بح ىلع ايندلا صّعَت دقل

 ىضَرا ام بئاصلا اهيف نكت مل ولو
 اهّردَب اهينب وذ اهر أ

 ناّتدحلا ىلع ىقْبَي يذلا نمو

 بئاصملاب ةفوفحم اهنأ اه
 براجت وذ ةلاح يف اهب

 بئاَحَعلاب ا َهلافآ مُهُعرصتو
 بذاوکلا قوربلاك الإ ٌرشلا الو

 بکاوکلا رودص تلاز امک سؤبو

 ةالو ضعب باب ىلع فقاو انا انیب :لاق «متاح نب حور نع -۳

 !يحخأ نبا اي :يل لاقف «هل ةلغب ىلع ريسي ناوفص نب دلاخ لبقأ ذإ ةرصبلا

 هيلع كارأ انأو الإ ةالولا نم دحأ باب ىلع "تٴرهظأ الو تره ام

 اذه :تلق مث «هبيجأ نأ هتللجأف :لاق ؟اهيلع اصرحو ايندلل ابح اذه لكأ

 كتيؤر كبسحب !مع اي هللاو :تلقف «ينم باوجلا دارأ هلعلو «معلا لثم

 ‹يحأ نبا اي كاذ تلق نفل :لاق مث «كحضف ءاه كنم بلط اهيلع يايإ

 «رصبلا ءانسو «بّلصلا ماسحو «بلقلا رامذو «هحولا قور بهذ دقل
 انيلع تتأ ام هللاو «للعلا دهع برتقاو «بابشلا ءامو «توصلا دمو

 الإ انل دادزت ال مث ءاهاوس ام ىلع ايندلا ثّ نحنو الإ انرامعأ نم ةعاس

 .بهذف هتباد برض م «ایلوت الإ اًتعو «ءايلخت

 .ةريهظلا تقو ترس :ترهظأو .ةرحاملا تقو ترس :ترجه (۱)
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 ىلإ غئاصلا ميهاربإ مأ تّبَمَك :لاق «كلام نب حاص نع-٤

 اهيلإ بتكف ؛اهيلع مودقلا هلأست «ةكعب ارواح ذغموي ناكو «ميهاربإ

 «ماود رادب تسيل ءاهيف كايإ يتاقالم كبجعُت يتلا "ورم نإ :هيف باتكب

 دالوألاو تاهمألا رب اهيف ماقما ليبس ءانبأو «رافسأ لزم ورم نکلو

 ءاهيف لُصاَوَت ال ةقرف :امهادحإ نیراد ىلإ اهنم اوریصت تح ریسی

 كولملا نيأف ‹كلذ نم كش يف تنك نإف ؛اهيف قرفت ال ةلص :ىرحألاو

 تحاشت نيذلا ممألا نيأو ؟اهيف اوناك نيذلا عومجلا ¿ن نيأو ؟اهولزن يذلا ۰

 ال مهعذت نإ ؟اهنيصحت يف َنبْللا اوبرض نيذلا نوؤاّنَلا نيأو ؟اهيلع

 عم عفني لهف ءاهونکسی ملو اهورمعي مل نأک ءاتوم ةایحلاب اولدب ءاوعمسي
 ناك ام الإ دحأل دحأ نم سيل هنإ ؟اليلخ ليلخو ابيبح ٌبيبح ما اذه

 ر 2

 .مالسلاو .بيرق نع اهنم نولو ايندلا لهأ امأف ؛ةرحآلا يف هل

 اهلهأ اذإف ؛ةيرقب ظا حيسملا رم :لاق «ديعس نب رامع نع - ۸٥

 اوتام ءالؤه نإ !نييراوحلا رشعم اي :مم لاقف «قرطلاو ةينفألا يف یتوم

 انددو !هللا حور اي :اولاق ءاونفادت كلذ ريغ ىلع اوتام ولو «ةطخس نع

 ليللا ناك اذإ :هيلإ ىلاعت هللا ىح وأف كك هبر لأسف ؟مهربخ انملعاانأ

 له اي :ىدان مث «زشن ىلع فرش ليللا ناك املف «كنوبيجي مهداتف

 ؟مکتصق امو ؟کلاح ام :لاقف !هّللا حور اي كيبل :بيحب هباحأف !ةيرقلا

 :ناسارخب ةنيدم مسا :ورَم )١(
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 ايندلا مذ ةلاسز

 انبحب :لاق ؟كلذ فيكو :لاق..ةيواملا يف انحبصأو «ةيفاع يف انيسمأ :اولاق

 بح :لاق ؟ايندلل مكبح ناك فيكو :لاق .يصاعملا لهأ انتعاطو ايندلا

 لاب امف :لاق .انيكبو اًنزَح تربدأ اذإو انحرف تلبقأ اذإ ؛همأل يبصلا

 ةكئالم يديأب ران نم مُلب َنوُمَحْلُم مهنأل :لاق ؟ينوبيجي م كباحصأ

 «مهيف تنك ينأل :لاق ؟مهنيب نم تنأ ينتبحأ فيكف :لاق .دادش ظالغ
 رش ىلع نعش اف مهم باص باذعا مهب لز امل «مهنم نکا ار

 :نييراوحلل حيسملا لاقف !؟اهيف بكْبَكأ مأ ءاهنم وجا يردأ ال منهج

 فاع عم ريك لبازأا ىلع مونلاو «شيرخلا حلما ءريعشلا ربح لكأل

 .ةرحخألاو ايندلا

 :انل بحاص يندشنأ لاق کا دع نع ٦

 نم تحرأو يلطاب را یل

 احولا ىلع دايجلا اؤداتقا لوألا نيأ

 مهلظت سفردلا قرح ةروشنم

 ماوللا نسو ةاشولا يغس

 يماَمح سأك ترّحأ وأ تلحُع

 مادقألا ىلع هل لاحرلا لَم

 يما مهنأك نوطبلا حل
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 مادخلا فصانم مادا سأك مهيلع ماقلا موي يف ليمو
Sh 3 ا ت ik 

 مايالا ةلودل موققي اذ نم مهتاورس نم مايألا تلیداف

 نغ هتدافأ توريس برلو ٠ مادعإلاب هتحبص ىتغ يحأو

 ماقم رادب بل يذل تسيل. يتلا رادلا نع بل يذ ءازعف

 الإ ايندلا تاوهش نع ربصي ال :لاق «ينارادلا ناملس يبأ نع -۷

 .ةرحخآلا نم هلغشي ام هبلق ق ناك نم

 ۰ .اهمدح ايندلا يف

 ايندل نولمعت :ثا ىسيع لاق :لاق «عفان نب ديود نع-۹
 ارم

 .توملا رمي مكلك ىلعو «ةريبكلا ةرحآلا نوك ر تتو «ةريغص

 ٌريغص ناك نم :ةعرز يل لاق :لاق طابسأ نب فسوي نع ٠-

 هايند يف هل عنصي نأ وجري فيك «ةرحآلا ريبك نم هنيع يف مظعأ ايندلا

 .؟هترخآو

 هءادر اًعضاو «راح موي يف هل رمع جرح :لاق «نسحلا نع -۱

 .كعم ينلمحا !مالغ اي :لاقف راح ىلع مالغ هب .رمف :لاق «هسأر ىلع

 ال :لاقف !نينمؤملا ريمأ اي بكرا :لاقف ءرامحلا نع مالخغلا بوف :لاق
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 بكر تو «نشخلا ناكملا ىلع ىنلمحت نأ ديرت «كفلح انأ بكر أو «بكر أ

 :لاق .كفلح انأ نوكأو تنأ بكرا نكلو ٠ 'ءيطولا ناكملا ىلع

 يف دهزلا» :لاق هيب يبلا نع ركذي ضايع نب ليضفلا نع -۲

 .(نزحلاو مها رثكت ةبغرلاو «ندبلاو بلقلا حبري ايندلا

 «تيب يف هلك ٌرشلا لعح :لاق «ضايع نب ليضفلا نع -۴۳

 دهزلا هحاتفم لعجو تيب يف هلك رينلا لعجو ءايندلا بح هحاتفم لعحو

 .ايندلا يف

 ام :ضايع نب ليضفلا تلأس :لاق «ثعشألا نب ميهاربإ نع ٤-

 .ىنغلا وهو دهزلا وه :عوتقلا :لاق ؟ايندلا يف دهرلا

 نبا بلق ىف ةرحآلاو ايندلا نإ :لاق « هللا دبع نب نوع نع ٥-

 ( .ىرخألا فضحت امهادحإ ححرت ام ردقب «نازيملا يتفكك مدآ

 نب رمع ىلإ نسحلا يبأ نب نسحلا بتك :لاق «ليضفلا نع ٠-

 «ةماقإ رادب تسيل ايندلا نأ ملعاف !نينمؤملا ريمأ اي ؛دعب امأ :زيزعلا دبع

 «باوث هنأ هللا باوث يردي ال نم بسحبف «ةبوقع مدآ اهيلإ طبهأ اغنإو

 ةعرصلاك اهّتعرص تسيل «باقع هنأ هللا باقع يردي ال نم بسحبو

 .نّيللا :ءيطولا.(١)
 .ةيشاحلا رظنا ۷١ مقرب مدقت «لشرم ثيدح (۲)
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 ءاهعمج نم رقفئو ءاهزعأ نم لذئو ءاهذأ نم زعتو ءاهمركأ نم نيهن

 هللاو يه ءاهرقف اهيف ىنغلاو ءاهك رت اهيف دهزلاف ؛ليتق نيح لك ياهو

 نكف «هفتَح يهو «هيفشتل اهفرعي ال نم اهلكأي مسلاك !نينمؤملا ريمأ اي

 هرکی ام ةفاخ الیلق متي «هحرحج يوادلاک !نينمؤملا ريمأ اي اهيف

 ريمأ اي رئاصبلا لهأف «ءالبلا ةفاخ ءاودلا اش ىلع مصير یو البر

 «باوصلاب مهقطنمو «داصتقالاب مهسبلمو «عضاوتلاب مهيشم !نينم ملا

 امك «لحآلا يق مهراصبأ تذفن دقو «قزرلا نم بيطلا الا مهممطمو

 ي مهؤاعدو «رحبلا يق مهفوخك ّرَبلا يف مهفوخف «لجاعلا يف تذفن
 رقت م مهيلع بتك يذلا لحألا الولو ءءاّرضلا يف مهئاعدك ءارسلا

 «باوثلا ىلإ اقوشو «باقعلا نم افوح ءاليلق الإ مهنادبأ يف مهحاورأ

 ‹«فافكلاب اهنم ضْراف «مهدنع قولحلا رّعصو «مهنيعأ يف قلاخلا مَع

 ( .لحلا كلب ام كايفكيلو

 لاط هَ ربكأ ايندلا تناك نم :لاق «دوسألا ةيواعم يب نع -۷

 .هّكغ ةمايقلا ىف ادغ

 ةرحآلا يف اًَه سانلا لقأ نإ :لاق «كلملا دبع نب ةملسم نع -۸

 .ايندلاب ايندلا ين اًمَه مهلقأ

 :خیش يبا نب ب نامیلس دشنأ - ۹

 ىّولبلا نم اهبحاص جني م ةصَعَمايندلا تلازام
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 ادو موسىملاو عئاحفلا راد

 1 ۳ اهئوا ص

 ىوکكشلاو نازحألاو ثبلا ر

 ىقلم اهبارخ تحت راص ذإ

 ىرشبلاو يعل نيب ءيش ال

 الف ءايندلا بح ىلع انحلطصا :لاق «رانيد نب كلام نع ٠+

 :ءارعشلا ءامكح ضعب لاق ١-

 رورغلا راد رادلا ىلإ اکر

 اهب يحاعأل ي وعر اف

 اههمايأو اهيف سفان

 اه ؤايحأ ركفتيامأ

 شعب یٰلَّمَت نِإو يح لک

 سمت دبع ونب اًَجحلا لهأ نيأ
 رحلاو بدجلا يف ثويللا ثويعلاو

 ليخلا ىلع اولهتسا اذإ لاحرو

 هْيكرفش مهيف رهدلا عضو

 ناورم ينب نم ليلاهبلاو

 نافحزلا براقت ام اذإ ب
 8 م
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 ناسنإلاب نبعلي يلايللاو اونوكي م مهنأك اولوتف

 ناولملا فصعيس هيللعام وي ىرولا لك نإ دحولا نره
 يي دهزلا :ءاملعلا ضعب لاق :لاق «ةرامع نب نامثع نع - ۳

 ( .هسفن اهيلإ عيرتست ةحار ىلع لجرلا ميقي ال ايندلا

 دبعلاب غلبي ٌعَرولا :لاقي ناک :لاق «ةرامع نب نامثع نع-٤

 .ىلاعت هللا بح هب غلبي دهزلاو ءايندلا ين دهرلا ىلإ

r.6زيزعلا دبع نب هللا دبع لاق :لاق «يرهزلا ىبحي يآ نع  

 سانلا ىلع كلمأ حبصأ م ينأ ثّدحأ كلك يبر ةمعنب :هتوم دنع يرسعلا

 نأ ول ثدحأ ير ةمعنبو «يديب هيف رجش ءال نم «مهارد ةعبس الإ

 اهنع يمدق ليزأ نأ الإ اهذخأ نم ينعنم ال «يمدق تحت كحبصأ ايندلا

£ 

 ..اهتلزآ ام

FFم  e 
 تأفكأ امهيأ نآانإ ةرحآلاو ايندلا اغنإ :لاق «يرمعلا نع - ۳٠١

 .هيف لغشلا ناك

 اذإ ءانإلا لثم بلقلا لثم :لاق «يركلا دبع نب حلاص نع -۷

 م ايندلا بح ألتما اذإ بلقلا كلذكف ؛ ضاف اعيش هيف تدز مث هلم

 .ظعاوملا هلحخدت

 .ةرحألا ريثك نع لغشي ايندلا ريسي :لاق «مزاح يبا نع -۸

 تّبَغَر «ةعلق لزامو ءانف راد ايندلا :لاق «بعك نب دمحم نع “۹
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 ايندلا مذ ةلاسر تامومذملا بانک

 بغرأ اهيف سانلا ىقشأف ؛ءايقشألا يديأ نم تعزتناو «ءادعسلا اهنع

 ءاهعاطأ نمل ةيوغملا يه ءاهيف سانلا دعسأ اهيف سانلا دهزأو ءاهيف سانلا

 «رقف اهانغو «لهح اهملع ؛اه داقنا نمل ةنئاخلا ءاهعبتا نمل ةكلهملا

 .لود اهمايأو «ناصقن اهتدايزو

 هدهزلا نسحلا دنع اوركذ :لاق «ميركلا دبع نب ةيواعم نع ٠١--

 لاقف .اذك :مهضعب لاقو .معطملا :مهضعب لاقو .سابللا :مهضعب لاقف

 .ينم لضفأ وه :لاق ءادحأ ىأر اذإ يذلا دهازلا ؛ءيش يت متسل :نسحلا

 اوحصن مهنعو انع هللا افع انءاملع نأ ول :لاق «بهو نع ١-

 اا مكيبن نع مكر بخت ام اوعمسا !هللا دابع اي :اولاقف «هدابع يف بک هللا

 انلامعأ ىلإ اورظنت الو «هب اولمعاف ءايندلا يف دهزلا نم مكفلس خلاصو
 نأ الإ نوبأي مهنكلو «هدابع يف كك هللا اوحصن دق اوناك «ةدسافلا هذه

 .هيف مه ام ىلإو مهنتف ىلإ هللا دابع اورج

 اعيش ايندلا نم دحأ ىطعي ال :لاق «ضايع نب ليضفلا نع -۲

 نم دحأ ىطعي الو «مهلا نم هيلثع. اه :لاقيو .هلثم هترخآ نم صقتنا الإ

 نإو ءاهنم رثكتساف تئش نإف ؛لغشلا نم هيلثم.اه :ليق الإ اعيش ايندلا

 .كسيك نم الإ ذحأت ام هللاو «للقأف تعش

 يدبع نزجيأ !ىسوم اي ليق :لاق «ضايع نب ليضف نع -۴
 ايندلا هل طسبأ نأ حرفيو «ينم هل برقأ وهو ايندلا هنع يوزأ نأ نمؤما

 .ينم هل دعبا وهو
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 اتثدلا مذ ةلاسر تامومذملا بانك

 .امرک هيلع ناک نِإو یلاعت هللا دنع هتاحرد نم صقن

 هئيع تّرقف ايندلا مّظَع ادحأ تيأر ام :لاق «ليضفلا نع ٠-

 .اهب عقم الإ دحأ اهرقح امو ءاهب عفت الو ءاهیف

 ءا بحت م اذإ ينعي سانا يف دهرلا ةماع :لاق «ليضفلا نع -

 مهذب لابت ملو «ساتلا

 اهم اتا حال يه ام اوف ايدل اريا :لاق «نسحملا نع -۷۲

 .اهناهأ ن

 ايندلا نم هاطعأ اريح دبعب هللا دارأ اذإ :لاق «نسحلا نع -۸

 .اطسب هل اهطسب هدبع هيلع ناه اذإف ؛هیلع داع دَ اذإف كسم م ءةيطع

 ًةقفد ايندلا يلع قفذَ نأ فاحأ اغنإ :لاق «يلجعلا ميهب نع -۹

 :وعدي ءاملعلا ضعب ناك :لاق «يبالكلا رمع نب دمحم نع-٠

 .ايندلا ينفع كسمأ «هنذإب الإ ضرألا ىلع عقت نأ ءامسلا كسم ايأ

 نم :اتكلا ىسيع ةمكح يف بوتكم :لاق «رمع نب دمحم نع ١-

 .نوديري ام ديري ال طيلخ لك مهكر ت ايندلا يف نيدهازلا نيديرملا ةمالع

 انك امهب الإ بذعي مل ول نارمأ :لاق «ةقوس نب دمحم نع-۲
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 امد اسد ر تئامومذملا بانک

IEEE 

 حرفيف ايندلا يف ءيشلا داري اندحأ ؛كاك هللا نم باذعلا امهب نيقحتسم

 نم ءىشلا صقْيو «هنيد يف طق هداز ءىشب هَحرف هنأ هللا مللع ام احرف

 .هنيد يف طق هصقن ءيش ىلع هنزح هنأ هللا ملع ام انزح هيلع نزحيف ايندلا

 هلام. قدصتو «ُرْتمَي ال ليللا ماقو «رطفي ال رهدلا ماص الحر نأ ول تيأرأ

 ةمايقلا موي ىتؤي هنأ ريغ « ىلاعت هللا مراحم بنتحجاو ء هللا لبس يف دهاحو

 :لاقيف «نيملاعلا بر يدي نيب مظعألا عمجلا كاذ يف قئالخلا سوؤر ىلع

 وا لع اس م ی رخو فا رئم ام م م ظع ادم لام

 رق ام عم هدنع ةمیظع ایادلا ؟اذکه سیل انم نمف ؟هلاح نوکی یرن

 .اياطخلاو بونذلا نم

 تمظع اذإ» :لاق هنا ؛لک هللا ين زن نع رك ذ :لاق «ليضفلا نع ٤-

 نع يهنلاو فورعملاب رمألا تكر ت اذإو مالسإلا ابيه اهنم عز ايندلا يتمأ

 يي كلذ :نایفس لاقو .هوحن نایفس رکذو . يخول ةكرب تمرح «ركنملا

 4ّنَحلا رعب ضَرالا ف ورکی َنیدَلا یتتیاء نَعفرصَأَس هللا باتک

 .نآرقلا مهف مهبولق نع عزنأس هانعم :لاق . [١٤١:فارعألا]

 رذق ىلع هللا نم دبعلا ةبهر :لاق «ضايع نب ليضفلا نع ٠-

 :ةرحآلا يف هتبغر ردق ىلع ايندلا ف هئداهزو «هللاب هملع

 )١( مقرب ركنملا نع يهنلاو فورعمل اب رمألا ةلاسر يف هجيرخت رظنا 1۷
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 مهبولق هللا نجما نيذلا الإ رک ق تقتلا لر مهردلاو ايندلا

 مه ام ليلقو ةرحآلل

 ؛ةرحآلا ةنوۇمو ايندلا ةنوۋم تدتنشا :لاق «مزاح يبأ نع ¥

 ٰتټح يف ةباش مدآ نبا س

 ا اه دج ال كدإف ةرحآلا ةنووم اماق

 .ينع هب یضرت ام المعو «اهنع اولس « اهناطلس نم يفرشو «اهمسق

 :ءارعشلا ءامکح ضعب لاق - ۹

i ملا عو فل ا ناک ls 

 م ييصنو ءاهعيج نم يظح 8 لاکو ةنتف ايندلا تلعج كنإ ۰

 يدتغتو حورت ايندلا للع ىرأ

 هنأک ارورغ ايندلا نم ضوحأ

 ضّرعُم ايانملاب موي لك يلو
 يننأو تومأ ين ابجع یفک

 اهوهلب ارورغ ايندلاب قلعت

 تثبشت قيرغلاك الإ انأ امو

 هرتس هللا سبل مل نإ انأ امو

 انقلا يف ةنسألا فارطأك انيلع

 انملاو وهللاو لامآلا نم بارس

 انغ اهب يريغ سيل تاثداحلا نم

 انبلا اهب ينبأو ايندلا ىلع بكم
 انه يه تلق انه ايندلا تبحسنا اذإ

 اند ام ةايحلل اسامتلا هادي

 انأ نم هللا محري مل نإ انأ امو

 - 1۷۹ ۔



 :لاقو -۰

 اه انبح نمو ايندلا نم تبجع ج

 ةثيثح راهنلا تاعاسو توه

 :لاقو -۱

 اهانُم رذحاف ىم ايندللو

 اهيف عت ةرلا يضارل ايندلا عد

 يرحب رهدلا فورص تلاز امو

 حورو ةيفاع ررصلا بغو

 ضغبلل ضّرعت ايندلا لزت ملو

 هميقم ةد عقم ةقلقمف

 هعزعلاب الإ رصلا سيلو

 هيحأ ىلإ برعلا نم لحر رظن :لاق «يدزألا رمع يأ نع -۲

 كبلطي ؛بولطمو بلاط تنأ !يحأ يأ :هل لاقف ءايندلا ىلع هصرحو

 فشک دق كنع باغ دق ام نأكف «هتيفک دق نم بلطتو «هتوفت ال نم
 ءامورح اصيرح رت م كنأك !يحأ يأ ؛هنع تلق دق هيف تنأ امو كل

 .!اقوزرم دهاز الو

 هل انبا برعلا نم لحجر ظَعَو :لاق «يدزألا رمع يبأ نع ٣-

 .نيح ىلع كل توطناو «نيبب كتنذآ هللاو دقف ءاهيف بطعلا لبق اهنم

 :نوراه نب يلع نب رمع دشنأ ح٤

 لليلذو زن يزعف دودحايندلااففإ
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 ايندلا مذ ةلاسز تامومذملا باتک

 لين لالا وحأو ريقح رقفلا روحأو

 ليصألا يأرلا بزرع ىو حلااماذإف

 لوزيايندلا يف وهف ميعنو سؤب لك

 ليمجلا لسعفلاو لام. عألاو هللا ىقبي مث

 لحد :هطخج دیشر نب دوادل باتک یف ترق :رکب وبا لاق ٥-

 بجعأ ام :لاقف ءزحوأو ينظع :لاقف «ديشرلا نوراه ىلع كامسلا نبا

 !هيلإ ريصن ام بجعأو ؟انيلع بلغ فيك «هيف نحن ام نإ !نينمؤملا ريمأ اي

 ريثك ىلع بلغ «ريصي ءانفلا ىلإ ريقح ريغصل ٌبجع ؟هنع انتلفغ فيك

 !لئاز ريغ ئاد ٍلیوط

 «ليلق اهرحآ ىلإ اهوأ نم ايندلا نإ :لاق كامسلا نبا نع ۳

 ءليلق اهنم كل اغنإو ءليلق اهنم ىضم يذلا بنج يف اهنم يقب يذلا نإو

 ‹«ىدفلا رادو ىرشلا راد ىلإ تحبصأ دقو «ليلق الإ كليلق نم قبي مو

 لکب اهدافو «كسفن ن مويلا رتشاف ؛ءاقبلا رادو ءازجلا راد ىلإ ريصت ادغو

 .كبر باذع نم صلخت نأ كلعل «كدهح

 مظعأ ايندلا رش نم فاخن يذلا نإ :لاق «كامسلا نبا نع -۷

 نإ ءاه قارفلا دنع انل ايندلا رش حجري اغإو ءاهنم هيف نحن يذلا رشلا نم

 .اهب كاللا ىلإ انرص

 هل رمع نب هللا دبع ىلع ترم :لاق «ةرازف يأ نع -۸
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 ايندلا مذ ةلاسر ۰ تامومذملا باتک

 داعملا نإ امأ :لاقف «ريعشلا ثور يهو «ىنم ريبزلا نب هللا دبع © یذار

 .هسفن يعي هنأك ؛ايندلا ىلع انوبلغ ام ادحاو ناک ول

 ةرحآلا يف ةبغر ايندلا اوعدت م نإ :لاق «ةنييع نب نايفس نع-۹
 نييشبح ينعي] .مكنم اهيف اهرثكأ كرابمو ةرابم نوكت نأ افت اهوک ر تاف

 .” [ةنيدملا يق نيدئاق اناك

 امأ «مكترطبأو ايندلا مكتعدحخ :لاق «يخبسلا دقرف نع ٠

 .كلذ مكل فورعم الو «نيدومحم ريغ اهّتعدتل «هللاو

 دنع رظناف ايندلا ردق فرعت نأ تدر اذإ :لاق «نايفس نع -۱

 .يه نم
 ءاقتا ايندلا يف نودهازلا دهز امنإ :لاق «مهدأ نب ميهاربإ نع س۲

 .مهتلاهح يق لاهجلاو ىقمحلا وکر شی نأ

EYنسما ىلإ | زيزعلا دبع نب رمع بتك؛ :لاق «هللا دبع يبأ نع -  

 كاحلصم وه ام سار ناف ؛دعب اما :هيلإ بتكف رجوأو ينظع ؛يرصبلا

 ناو ن قلاب دهزلا امنإو ءايندلا ي دهزلا كيدي ىلع هب حلصمو

 نأ اله اهدحجت مل ايندلا يف تركفت تنأ اذإف «رابتعالاب ركفتلاو «ركفتلاب

 .ناصحلا نم اًمجح لقأ رظنملا ةعيدب ودعلا ةعرسم ةمهطم ليخ يهو :نوذرب عمج )١(

 هذه ريغ نم «ةيلحلا ين ميعن سبأ رثألا ج جرحأو «هانعم ام يردأ الو ءلضصألا يف اذكه (۲)
 .خانسنلا نم هلعلف «ةدايرلا
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 ااف ؛ايندلا ناوهب اھمرکت نأ الهأ كسفن تدحوو ‹«ڭكسفن اهب عيبت

 .ةلفغ لزتمو ءالب راد ايندلا

 بلاط :ظكا مرم نب ىسيع لاق :لاق «هللا دبع يبأ نع-٤

 .هلتقي ىقح اشطع دادزا ابرش دادزا املك ءرحبلا ءام براش لثم ايندلا

 اسفن هسفن لغشأ ادبع نأ ول :لاق «يرصبلا ةريغملا أ نع ٠-

 يل نوبغملا وه ناكل ءاهيف اع ايندلا سفّنلا كلذب باصأف هسافنأ نم

 .ةمايقلا رضاح

 رشعم اي :ظا مرم نب ىسيع لاق :لاق «هللا دبع يأ نع ٦-

 .مَه الب اهيف اوشمت ايندلا يف اودهزا !نييراوحلا

 اوناك مهيديأ يف ايندلا تناك نإو اوناك :لاق «مشاه يبأ نع -۷

 مهيلع درو اذإ اوناك «مهتاذل الو مهتاوهش يف اوقفني م ءاناًرَح هلل اهيف

 .هيف اهوضمأ ىلاعت هللا قوقح نم قح

 لاق :ديشر نب دواد باتک يف تارق :لاق «هللا دبع نع -۸

 .ةمينغ ايندلا نم كاف ءىش لك :ءامكحلا ضعب

 ايندلا نومسي انخايشأ ناك :لاق «ةرسيم نب ديزي نع --۹

 ىلإ تلبقأ اذإ اوناکو «هب اهوّمَّس هنم ارش امسا اه اودحو ولو «ةريزاخ

 .كب انل ةجاح ال «ةريراخ اي كيلإ :اولاق «ايند مهدحأ
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 وهو هل فوع نب ورمع نأ ربحأ هإط ةمرخ نب روسملا نع ٠-
 نأ «هربحأ كي هللا لوسر عم اردب دهش ناکو يؤل نب رماع ينب فيلح
 ءاهتيزجب يتأيل نيرحبلا ىلإ لظ حارحلا نب ةديبع ابأ ثعب لي هلل لوسر

 نب ءالعلا مهيلع رمأو نيرحبلا لهأ خاص دق وب هللا لوسر ناكو
 مودقب راصنألا تعمسف «نيّرْحَبلا نم لاع ةديبع وبأ مدقف هل يمرضحلا
 ؛هل اوضرعت ىلص املف لب هللا لوسر عم رحفلا ةالص اوفاوف «ةديبع يأ

 مدق ةديبع ابأ نأ متعم“ مكنظأ» :لاق مث مهآر نيح ي هللا لوسر مّسبتف

 هللاوف «مكرسَي ام اولّمأو اورشبأ» :لاقف !هللا لوسر اي لحأ :اولاق «؟ءيشب

 ىلع تطسُب امك مكيلع ايندلا طسبأ نأ ىشخأ ينكلو «مكيلع ىشخأ َرقفلا ام

 .ٌیُهنكَلْهَأ امک مککلهتف مکلبق اًهوُسَقاتَ امک اھوسفاتتف مکلبق ناک نم

 رضحخألا رحبلا تسَّبكف گفُا تب :لاق «ناوفص نب دلاخ نع -۱

 .ناربطو نافيغر كلذ نم ينيفكي يذلا اذإف ترظن مث ءرمحألا بهذلاب

 .قمحأ ةينمأ يتينمأ اذإ يرمأ تربدت املف :هریغ دازو

 :كلذا لثم يف دواد نب ميهاربإل نمحرلا دبع نب نيسحلا دشنأ ح۲

 اهيفكي ضرألا ف ام لك نم يذلا تدحوف يسفن تبساح

 اههیراو ارامْطأو لق نإو اهنم بْلَصلا ميقُ اوف

 ۲۲۷۲/٤. ملسمو ۱۱١۱/۳ يراخبلا هجر «حیحص ثیدح .(۱)
 .رامطأ عمحلاو «قلتلا بوثلا :رمطلا ()
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 اهينغم هللا ناف ىفكي يذلا اذهب تنغتسا يه ناف

 هب يل بارتسلاف اهلي يذلا لرضتلا اإ تيا لو

 لاقف ة4 (نيملسلا ىلع كلذ يشف ءاهبسف هلا د وعقب يبارعأ دان

 («هعضو الإ ايندلا يف ائيش عفري ال نأ هللا ىلع قح هنإ» :ک هللا لوسر

 ل يبلا باحصأ نم ناك و- هيبأ نع لوب نب هللا دبع نع ٣

 :لاقف ءانفنأب انذحأف «ةتيم ةاش ىأرف رمحألا لبج ىتأ 4 هللا لور نآ

 ادل «لاوف» :لاق ؟اهتمارك امو :اولاق .؟اهلهأ ىلع ةيرك هذه نورتأ»
 .(اهلهأ ىلع هذه نم هللا ىلع نوهأ

 ينثي نأ ىلإ دوعق وه مث ناتنس هل نوكي نأ هاندأو «بك ري نأ نكمأ ام :لبإلا نم دوعقلا (۱)

 .لمج وه مت «ةسداسلا ةنسلا يف لحديف
 . ٠٠١۳/۳ يراخبلا هحرخأ «حيحص ثيدح (۲)
 قيرط نم ۳۲۹/۷ بعنشلا يف يقهيبلاو ٠١٤/١ ةباحصلا محعم يف عناق نبا هجرحأ (۳)

 «ةباحصلا ق نادبع هركذ بوشسنم ريغ :الوب ۳١١/١: ةباصإلا يث ظفاحلا لاق «فنصملا

 هنإ :لاقف فلتؤملا ي ديعس نب ينغلا دبع هركذ دقو ةدحوملا يف ىسوم وبأ هدروأ اذكهو
 نع الوب نب هللا دبع هيف ابنإو هبتشملا يف هرأ ملو ياطلغم طخج هتأرق اذك ةيناقوقلا ةاننملاب

 الوب ةباحصلا يف لاقف عناق نبا هفحص دقو ةيناقوفلا ةانثملاب وهو مزاح وبأ هنعو نامشع

 نم هيبأ نع الوب نب هللا دبع نع مزاح يأ نب زيزعلا دبع قيرط نم ىور مت هللا دبع دنلاو
 ثيدذحلا انفانآب انذجأف ةتيم ةاش ىأرف رمحألا لبحلا ىتأ ي ينلا نأ ؛يب يلا باحصأ

 هفحصف ةدحوملا يق عناق نبا هركذ .اهلهأ ىلع هذه نم هللا ىلع نوهأ ايندلل :هيفو

 الوب نب هللا دبع نع هيبأ نع مزاح يبأ نب زيزعلا دبع نع باوصلا نإف هداتسإ يف اطحأو
 .ملعأ هللاو هيبأ نع هيف سيل
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 هتین تناک نم)» :لاق ي يبلا نع هل تباث نب ديز نع ٥-

 نمو «ةمغار يهو ايندلا هتتأو ءهبلق يف هانغ لعجو «هلش هل هللا عج ؛ةرحآلا

 ايندلا نم هتأي نلو «هينيع نيب هرقف لعجو «هرمأ هيلع هللا قرف ؛ ايندلا هتين تناك

 ا

 NT «* مخشپ اف امدسسو هه ایندلا

 تناک نمو هل بتک ام الإ اھنم تای ملو ‹هتعيض هيلع تتش تتشو ‹هينيع نيب رقفلا

 يف ىنغلا هللا لعج يوني اهايإو «بصني اهو «صخشي اه «همدسو هه ةرحآلا

aT 
 (ةمغار يهو ايندلا هتتأو «هتعيض هيلع عو ‹ هبلق

 نوعلم ءةنوعلم اهنإ :لاقف ءايندلا ركذ لظ ءادردلا بأ نع -۷

 .یلاعت ههحو هب یغتبا امو «كک هلل ناک ام الإ ءاهیف ام

 لدعت ایندلا تناک هغض) :لاقف هيف هعضي اعيش تيبلا يف

 هدانسإ ۲٠۲/٤: حابضملا يب يريصوبلا لاق ۱۳۷١/۲ ةجام نباو Arle ے00

 ۲ نابح نپإ هححضو .تاقث هلاجرو حیحص

 ا امو هش يأ نيتلمهلا لادلاو نيسلا حتفب :همكس ()

 .علطتب :صحشي (۳)
 )"1 E/A- EC هاور ۲٤۷/٠١: عمحجملا يف يمثيهلا لاق (4)

 دحج فيعض اسالك و طوح نب بويأ رحآلا قو ربحا نب دواد امهدحأ ي

 .لفسألا :ضيضحلا (ه)
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 (اهامو ايندلا فرش يغيب ديد يل

 “(ةضوعب حانج ردق اهنم ارفاك ىطعأ ام ءائيش هللا دنع

 ناّيراَض ناعئاج نابئذ ام» :لاق ل یبلا نع هک ةریره أ نع -۹

 ئرما نم اداسف اهيف عرسأب ءاهرخآ يف رحآلاو ءاهّوَأ يف امهدحأ تقرفت منغ يف:
2 

E Iفوحخ جرح رسو ايندلا بحأ نم :لاق  

 :لاقو ۷۸/۷ ةبيش يبا نبا هجرحأو ۷ بعشلا يف يقهيبلا هجرخأ «لضعم هدانسإ

 ةيدهب يت لب يبلا نأ مهف وأ ماس ينب نم لجر نع رمعم نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نع
 لكأيرامک لکأي دبع وه امنإف ضيضحل اب هعض :لاقف «هيف اهلعج ايش دج ملف رظنف

 ام ةضوعب حانج هللا دبع نرت ايندلا تناك ولو ءدبعلا برشي امك برشيو «دبعلا

 ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاور ٤۲۹/۷: فاحتإلا ص يريصوبلا,لاق .ةبرش ارفاك اهنم ىقس
 يف (51۲/۲ رضتخملا) رازبلاو لبنح نب كمحأ هاور ةريره يأ ثيدح نم دهاش هلو
 يبأ نع :لوألا امأف !نيظفلبو نيداتسإب رازبلا دنع «ةريره يأ ثيدج :تلق .امهيدنسسم

 يمثيملا لاق .ضرألا وأ ضيضحلاب هعض :لاقف ماعطب 4 يبلا ىلإ ءاحب الجر نأ ةريره

 ملو يرضصبلا ةديبع اوبأ ةعاج و ديلشر نسب. هللا دبع هيفو رازبلا هاور : ٠٤/١ عمحملا يف

 ول: هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع :يناثلا امأو .تاقث هلاجر ةيقبو امهفرعأ

 يف يمني لاق .ائيش اهنم ارفاك ىطعأ ام ةضوعب حانج هللا دنع لدعت ايندلا تناك

 اجر دیتی طاتعا کلر عقت ومو ةیاوتا یلوم خاص بنو رازبا اور اا ل

 .نسح دانسإ اذه :ظفاحلا لاق .تاقل

 بغ ححصلا لاحر هلاحرو ۳۳۱٣/۱١ یلعی وبا هاور : ۰ عمحما يف ا يف يمشيملا لاق (۳)

 يف يريصوبلا لاقو .اقثو دقو ليقع نب دمحم نب هللا دبعو هيوجنز كلما دبع نب دمحم ٤
 لالا بح نأ :ثيدحلا دوصقمو .ديح دانسإب يناربطلاو ىلعي وبأ هاور ٤۲۸/۷: فاحتإلا
 ىلإ هبحاص رجب كلذ نأل ؛منغلل نيعئاجلا نيبئذلا داسفإ نم قولا ين اد ف رشكأ هايلباو

 مومام وهام
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 نم ددزي م ءاصرح ايندلا ىلع دادزا مث املع دادزا نمو «هبلق نم ةرحآلا

 .اضغب الإ هللا نم ددزي ملو ءاًّدْعُب الإ هللا

 نو ءادردلا يبأ ىلإ ناملس بتك :لاق «عساو نب دمحم نع-۱

 تعم ينإف «هركش يّدّوُت ال ام ايندلا نم عمحت نأ كايإ :يحأ اي نأ

 نيب هلامو ءاهيف هللا عاطأ دق يذلا ايندلا بحاصب ءاجُي» :لوقي ي هللا لوسر

 ءاجي م هللا قح يف تيدا دقف ضما :هلام هل لاق «طارصلا هب ًافَكَت املک «هیدی

 طارصلا هب ًافكت املك «هيفتك نيب هّلامو ءاهيف هللا عطُي مل يذلا ايندلا بحاصب

 روبثلاب وعدي ىح «كلذك لازي امف يف هللا قح تبدأ الأ !كليو :هُلام هل لاق
 .'«ليولاو

 ضرألاو ءامسلا نيب ام ةفرفرم ايندلا :لاق هه ةريره يبأ نع -۲

 !بر اي :اهينفي موي ىلإ اهقلخ موي ذنم اهبر يدانت «يلابلا ٌنَشلاك

 ال اي يتکسا :امه لوقیف ؟ينضغبت مل !بر اي !بر ای ؟ييضخغبت م !بر ای

 !ءيش ال اي يتکسا !ء يش

AYناک کیک ف ؛هریغو ينرهبا رايد نب هللا دبع نع  

 نم وهام ؛ناملس ثيدح نم وه سيل ۱۸۹٠/٤: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق - )١(
 لاقو ۳۸٠/۷٠ بعشلا ف يقهيبلا هاور اذك «ناملس ىلإ بتك؛هنأ ؛ءادردلا يأ ثيدح
 ركاشع نباو ديعنس وبأ هجرحآ امك :يديبزلا لاق .عطقنم وهو لال تايندلا لدب

 ركاسع نباو ميعن يبأ دنع يذلاو :تلق ۲٠١/١ ةيلحلا يف ميعن وبأو ۷-٠١١
 يتلا يقهيبلا ةياورل افالخ فنصملا ةياورك ايندلا بحاصب ۹1/۲١ فصلا يف يناعنصلاو

 .ملعأ لاو فنصملل افالخ ناملس ىلإ ءاذردلا وبأ: بتك :اولاق مهلکو يقارعلا اهيلإ راشأ

 .باذعلا نم ةقشملاو كالهلاو نرحلا :ليولاو :.كالأ يأ : رربثلا .بلقثاو لام يأ :ًافكَت
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 ول دو ءايندلا راتخي ماع المع مك رش نإ «مكل لوقأ قحب :هباحصأل لوقي
 نودجم ول ايندلا ديبع ىلإ بحأ ام «هلثم هلمع يف اوناك مهلك سانلا نأ

 .نوملعي اوناك ول اهنم مهدعبأ امو «ةرذعم

 دق ريصح ىلع مئان وه اذإو «ماّمَح تيب اهنأك «هل ةفرغ يق مئان وهو

 .(؟كيكبي ام !هللا دبع اي» :لاقف «يكبأو هنع حسمأ تلعجف «هدلجب رثأ

 .جابیدلاو ريرحلا ناشرتفي رصیقو یرسک ترکذ ! هلا لوسر اي :تلق

 لثمك الإ ايندلاو انأ ام ءةرخآلا انلو ءايندلا مه نوكت نأ ىضرت امأ» :لاقف

 .(بهذف «لعترا دربأ املف «ةرجش تحت ٌلظتساف «فئاص موي يف رم لجر

 اميف نوصاوتي اوناك :لاق «ةبتع نب هللا دبع نب نوع نع ٥-

 ىلاعت هلل لمع نم :ضعب ىلإ مهضعب اهب بتكي «فرحأ ةئالثب مهنيب
 هتريرس حلصي نمو «هايند هللا هافك هترخآل لمع نمو «سانلا هللا افك

 .هتينالع ىلاعت هللا حلصي
 .اضرلا دهزلا :لاق «زيزعلا دبع نب هللا دبع يرمعلا نع -۳ ١

 دئاق ديعس نب هللا ديبع هيفو ۲٦۲/٠١ يناربطلا هاور ۳۲٠/٠١: عمحما يف يمثيملا لاق (۱)

 يق يقهيبلا هاورو .تاقث هلاجر ةيقبو ةعامج هفعضو نابح نبا هقتو دقو شمعألا

 ۳١١/۷. بعشلا

- 1۸٩ - 



 ةعانقلاو ءدهزلا لوأ عرولا :لاق «ينارادلا ناميلس يبأ نع -۷

 .اضرلا لوأ

 .ةحاًرلا علخو «دوهجلا ءاطعإو «لامآلا عطق :لاق ؟دهزلا ءينش

 دهزلا نوّدْعَت ام !ءامحسلا ابأ اي :لاقف «سرف ىلع لحرب اذإ «طاطسفلاو

 دجاوتي نأ وه نكلو ءال :لاق .ماطحلا اذه كرت :تلق :لاق ؟مكيف

 .ههح ريف هيف كك هللا هاري نأ وحري يذلا ناكملا يف لجرلا

Ê 

 «يورجلا زيزعلا دبع نب نسحلا انثدح :لاق هللا دبع نع ۷٠-

 مزع مت ءاغلبم ناظلسلاو ايندلا نم غلب دق يلكلا ءامحسلا وبأ ناك :لاق

 .كسنتلاو ةدابعلا ىلع لبقأو.«عمجأ كلذ كرتف ءاهيف دهزلا ىلع

 ىلإ ةرم جرح هنأ ؛نيكسم نب ثراحلا ينررحأو :لاق-١

 «كوللا ةبحص نم انحرتسا «هلل دمحلا :لاقف ءالزام لزاف ةيردنكسإلا

 .اندرأ ام لمعنو ءانئش اذإ يكبنو ءانش اذإ انلحرأ دم

 نم :لاق كا مرم نب ىسيع نأ ؛زيزعلا دبع نب ديعس نع -۲

 .ارارق اهوذختت الف ايندلا مكت ءاراد رحبلا جوم ىلع ينبب يذلا اذ

 ضعب ناك :لاق «يفنحلا ملسم نب لا دبع نب دواد نع -۴

 اذإ ىتح ءًةركتمم ةمرتخ ايندلا ىقلت لاح لك ىف :همالك يف لوقي ءامكحلا
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 ٠ ايندلا مذ ةلاسر تامومذفلا باتك

 الاثم نولماعلا اهبصتناف « ترسحناو اهعانق تفشك «نيكلاملا رايد تطبه

 يف ركفلاب اهيلإ جرحأ امع مهبولق اوعطقو «ربعلاب اهيف اورظنف «مهسفنأل
 لالك له اهيف مهف ءاهتلزام قح ايندلا اولزنأ نيذلا كعلوأ ءريغلا

 لح ام مهب لحي نأ ءافوح دابكألا اووَمْظَأو «داسحألا اوبوذ دق «بّصوو

 قراوط يف مُنَرَعشَأف «مهرايد يف ايندلا تحانأ نيذلا «مهلبق نيكلاهماب

 ف موقلاف «مهدعب نم نيقابلل اثيدحو اربع كلذب اوراص ام نم ءاهلشم
 نم هب ةذاعتسالاو «هيلإ عرضتلاو للذتلاو «هل ةئاكتسالاب زيزعلا ةاحانم

 ال كلذ نم صالخلا يف هيلإ ةبغرلاو ءاهئايلوأ ىلع ايندلا هب مُجهت ام رش

 ‹نيدبعتم باقعألا ىلع امايق اوتام ولو «ةعاط مهسفنأ نم هل نورثكتسي

 مايأ اوناك ولو «ةظحل يصاعملا نم ايندلا ىلإ مهسفنأ نم نورغصتسي الو
 ي مهدنع مهسفنأل سيلف «مهبولق ةرحألا تألم «نيضرعم اهنع مهتايح

 راد مهدْيس فو ةبحع مهبولق تلضقا نيذلا كعلوأ «ةحار ايندلا

 «مهبولق كلذل تراطتسا ام «لوقعلا ماهوأب فصولا نم اوقلعف «رارقلا

 مهسفنأ دنع اهنم مهظحو ايندلا يت مهشيعف «مهراصبأ هريغ نع تيشغو
 ةرحآلا مهدنع تركذ اذإف ؛اهنم ةبهرلا نيعب اهيلإ نورظني «صوقنم
 ( .لوقعلا اهدنع تّشاَطَف ةبغرلا تءاح

 اوُمَعف ءايحأ مهو اهيبراش تتامأ «تاركس سأك ايندلا نإ :لوقي ناکو

 ناکو .نوقطنی مهو اوسرحخو «نوعمسي مهو اومّصو «نورصبي مهو
 .قلخت مل تقل ذإ اهتيلو «قلخ م ايندلا تيل :لوقي
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 ايندلا مذ ةلاسر

 لك ابجع ايو !هيف بغٌرَت تنأو «كيف دهاز نم بحعلا لك ابجع

 :هللا هحر يشرقلا رفعج وبأ دشنأ ٤-

 يذلا ننهمآلا اهيأ

 1 ذا ا علا ۶ هيأ

 ةايحلا كلر فتال

 اهملاسدعباهنإ

 :رفعج وبأ دشنأ ٥-

 مك اهتبعت ايندلا نم رذحا

 اهتح رتو اهتحرف نيبام

 ةئان رهدلا هتيع

 ةة لاح يان_ألاب

 ةمغارمم مور تاذ

 دعقو ؤرماماقامك الإ
 دبأ رادل الم ةبورضم

 ١- هللا لوسر انب ىلص :لاق هه يردخلا ديعس يبأ نع 5

 ءهب ربحأ الإ ةعاسلا مايق لبق ايش كرتي ملف انبطحف ماق م «راهنب رصعلا

 ىلإ نوفل سانلا لعجو :لاق «هيسن نم هيسنو «هظفح نم هظفحف
 جم ىم امي ايلدلا نم تبي غ هنا ا :لاقف .ءيش اهنم يقب له سہمشلا

 “هدم یضم امیف اذه مکموي نم يقب امك الإ

 ٠١۹. :مقرب لمألا رصق ةلاسر يف هججرخت رظنا (۱)
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 هذه لثم» : هللا لوسر لاق :لاق هت و كلام نب سنأ نع - ¥

 كشوي «هرخآ يف طيخب اقلعتم يقبف «هرخآ ىلإ هلوأ نم قش بوث لثم ايندلا

 .(«عطقني نأ طيخلا كلذ

 رثكأ نإ» :ٍل هللا لوسر لاق : لاق ہل و يردخلا ديعس يبا نع - - ۴۷۸

 تاک رب ام :لیقف «ضرألا تاكرب نم مكل هللا جرخُي ام مكيلع فاخأ ام

 “"(ايندلا ةرهز)» :لاق ؟ضرألا

 كلملا دبع ىلع تلحد :لاق «سابع نب هللا دبع نب يلع نع -۹
 رفتم يج موق اهنطاب ةبق يف وه اذإو «دربلا ديدش موي ي ناورم نبا

 ٥یف ين دربلا یأرف لاق .نیناوك ةعبرأ هلوحو «ربغأ زَح اهرهاظو

 نظي ام «نينمؤملا ريمأ هللا حلصأ :تلق .ادراب الإ اذه انموي نظام :لاقف

 لانو ءاهّمذف ايندلا ركذف :لاق .هنم دربأ موي مهيلع ىتأ هنأ ماشلا لهأ
 «ةفيلح نيرشعو ءاريمأ نيرشع ؛ةنس نيعبرأ شاع ةيواعم اذه :لاقو ءاهنم

 ميعن وبأو باوثلا يف نابح نبا خيشلا وبأ هاور ۱۸٦۹/٤: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق )١(
 هاور ۲٤۹۲/٦: ي لاقو .ضيعض دنسب ۲٠۰/۷ بعشلا يف يقهيبلاو ۳۱/۸ ةيلجحلا يق

 .حصي الو لمألا رصق يف ايندلا يبأ نبا
 .۷۲۸/۲ ملسمو ۲۳۲٠۹۲/۰ يراخبلا هجرحأ «حیحص ثيدح (۲)

 .ناتسهوق ىلإ ةبوسنم يهو يسراف «ضيب باي :يهوقلا (۴)
 .ةبرعم يهو لايّرحلا هتفالس تابن وهو «رفصعلاب غوبصم :رفصعُم )٤(
 .هريغو دربلا نم هاکنح برطضاو هنانسأ تکطصا يأ :فقفقت )٥(

 1۹۳ ۔



 .ايندلاب هملعأ ناک تح نبا رد هلل «ةتبان همام اهيلع “هتوٹج هذه

 هبلط ةيواعم ربق ىلع فقو هنأ ٤لاورم نب كلملا دبع نع ٠-

 انس نيرشعو ءاريمأ ةنس نيرشع هلل دمحلا لاق جزو تهت ةت هبلعر

 ٤بیی قارف

 نم :التا رم نب ىسيع لانق :لاق «ةمادق نب دمحم نع ١-

 .نوديري ام ديري ال طيلخ لك مهكر ت ايندلا يف نيدهازلا ةمالع

 ايندلا يف لوحدلا :بارت يبأل لاق هنأ ؛ ضايع نب ليضف نع -۲

 .ديدش اهنم صلحتلا ركل «

 ىلإ ثعبف «بتك هدنعو الإ يضقي ناك هارأ ام :لاقف «هلتقف ىضقي

 :تاملک عبرا هيف اباتک اودجوف «هلتقَم یف هوسَمتْلاف «هقرافب ال ریغص

 نأ ملعي نمل تبجعو ؟حرفي فيك !قح توملا نأ ملعي نمل تبجع

 !اهلهأب اهبأقتو ايندلا ريع ىري نمل تبجعو ؟كحضي فيكف !قح رانلا

 ؟بصني فيك !قح رّدقلا نأ ملعي نل تبجعو ؟اهيلإ ٌنمطَي فيك

 .ربقلا عافترا وحن ضرألا نم عفترا امو ءربقلا :ةوثجلا )١(
 ق

 .صوحخ .هل فيعض تبن :ٌمامثلا (۲)

 -۹ 4 -۔



 ايندلا مذ ةلاسر ۰ تامومذملا باتك

 ذحأي ال كولملا نم كلم ناك :لاق «ليعامسإ نب ماشه نع ٤-

 للاب نامبإلا لهأ نم لحرب أف «هبّلصَب َرمَأ الإ هللاب نامإلا لهأ نم ادحأ
 مو ءايندلا تلحذأ ؟يصوأ ِءيش يابا لاق .صْوَأ هل ليقف « «هبلصب رمأف

 كلذ یف اوناکو :لاق .هراک انو تحرحأو ءالهاح اهيف تشعو «رماتا
 وأ بهذ هيف «سرفلا هذي ام ٌروَدُم سيك هعمو الإ دحأ جرخب ال..نامزلا

 ؛ةضف وأ ابهذ هيف نأ نوري مهو «سيكلا كلذ اوردتبا لتف املف «ةضف
 ۰ زتاملک ثالث هیف اباتک اوباصأف

 ٠ اعابط سانلا يق رذغلا ناک اذإو ءلطاب صرح اف اقح رد ناک اذ

 8 ىِ ةنينامطلاف ادصار دحأ لكل توما ناک اذإو «زجع دحأ لكب ةقثلاف

 | ٠ .قمح ايندلا

 اكا حون ىلإ توملا كلم ءاج :لاق هه كلام نب سنأ نع ٥-
 لجرك :لاق ؟اهَّذَلو ايندلا تدحو فيك !ارمع نييبنلا لوط اي :لاقف
 رال ای نہ جر غ تتش تیا و ل مک ال ب لحج

 نأ :هلظ ىسوم يأ لإ بتك هه رمع نأ ؛يرتخبلا يبأ نع س١

 رک ساتل نإف ؛عيضتف لامعألا كيلع كرادتف «دغل مويلا لمع رحؤت ال

 ايندو «ةلومحم نئاّعَض مكايإو ينكر دي نأ للاب ذوعأ «مهناطلس نع

 .ةعبم ءاوهأو «ةرتوُم

 مشق ههجو هللا مرك ايلع نأ ؛ةرسيمو يرتحخبلا يأ نع -۷

- 1۰4۵ _ 



 ليقف «تمسقف اهب رمأف «فالآ ةعبرأ الإ هيف قبي م تح لاملا تيب يف ام

 .منغلا هيف رعبت ىقح هللاو ال :لاقف .كلذ يف هل

 يلع نم ايندلا ف دهزأ تيأر ام :لاق «رباح نب ةصيبق يبق نع ح۸

“۳Aمسو لت هلا نإ :لاقي ناک لاق «بذوش نب هللا دبع نع  

 “هب نيعيطملا سنأ نوكيل «ةشحولاب ايندلا

 دبع نب رمع بطح :لاق «يمرضحلا دمحم نب نسحلا نع ٠-

 مكنإ هب نوقدصت متنك نإ رمأل متقلح مكنإ !سانلا اهيأ :لاقف ء«زيزعلا

 مكنكلو «دبألل متقلخ اإ «ىكلم مكنإ هب نوبذکت متنک نِإو «یقمحل

 مكماعط نم اهيف مكل راد يف مكنإ !هللا دابع «راد ىلإ راد نم نولقنت
 قارفب الإ اهب نورست ةمعن مكل وفصت ال «قرش مكبارش نمو «صصغ

 م .هيف نودلاحو «هيلإ نورئاص متنأ امل اولمعاف ءاهقارف نوهركت ىرحأ

 .لزنف ءاكبلا هبلغ

 رمع عم هنأ ؛دزألا نم لحر ينثدح :لاق «يرملا حلاص نع -۱

 نعف «اهيف ةلهملاو ءايندلا مكنرغت ال :هتبطح يف لاق هنأ «زيزعلا دبع نبا

 مكسفنأ يف هللا دابع هللا هللاف «نولحترت اهريغ ىلإو «نولقنت اهنع ليلق

 «مكبولق اوسقتف «دمألا لوطي الو «توملا لولح لبق توفلا اهب اوردابف

- 1۹0۹ _ 



 ام ىلعءاومدنف ءةلهملا دعب هنع اورّصقف مهظح ىلإ اوَّعُذ موقك اونوكتف

 ( .ربنملا ىلع وهو بحت مث :لاق :ةرحآلا دنع اورصق
 :ربنملا ىلع فسوي نب جاجحلا لاق :لاق «ةنييع نبا نع -۲

 ام هبشأ اهنم يقب الو ءايندلا نم ىضم ام يلإ بحأ اذه يئادر قحَسل

 .ءالاب ءالا نم ىضم

 دبع نم لحجر ينثدح :لاق «يدمهملا دمحم نب دمحأ نع-۳

 هو نایفس يأ نب ةيواعم ىلع رذنلا نب نامعنلا ةنب تلحد :لاق «سيقلا

 :لاق ؟رصقأ ما لیطُا :تلاق ؟تناك فيك مكلاح نع ينيربحأ :اهض لاقف

 وهو الإ دحأ برعلا يف سيلو «ءاسم انيسمأ :تلاق .يرصقأ لب هال

 الإ دحأ برعلا يق سيلو «احابص انحبصأف ؛انم بهري وهو «انيلإ بغري

 :تلاق مث .هنم بهرنو «هيلإ بغرن نحنو
 فص ةفوس مهيف نحت اذإ ٠ ةدلب لك يف سانلا سوسن انيب
 فّرنصتو انب تارات بل اهُميعن مودي ال ايندل فأف و #7

 :-دسأ ينب نم يبارعأ- ةحاجع وبأ دشنأ ٤-

 اهُموُمُس تبه م اليلق تلاعت ةراَرق تبتك ايندلا اغإ الأ

 اهميمذ الإ قبي مل نأ كينيعب ٠ دقو ىكبتايندلا ىلع فيكو

 هل ةيواعم ىلع مدق :اولاق «هريغو يلجبلا نحرلا دبع نع ٥-

 ءايندلا نع هلأسف «ةنس يتقام هيلع مدق موي هل نِإ :نولوقي نارج نم لحر

 - ۹۷ ۔



 ايندلا مذ ةلاسر

 «دولوم دلوی ‹«ةليلف ةليلو ‹مویف موي «ِءاخر تاینسو ءِءالب تاینس :لاقف

 نع ايندلا تقاض كلاملا الولو «قلخلا داب دولوملا الولف «كلاه كلهيو

 !؟هعقدتف رضح لحأ وأ !؟هدرَف ىضم رع :لاق ؟لس :هل لاقف .اهيف

 :لاق مث «كيلإ يل ةجاح ال :لاق .كلذ كلمأ ال :لاق

 راسا تراد ذإ رسعلا امنيف ٠ هب ٌنََضراو اريح هللا قزرتسا
 ٌريصاعألا هيفحت اسمر راص ذإ طبتغُم ءايحألا يف ءرملا امنيبو

 ريراهدلا رم انكلهأ رهدلاو ةركذت الإ نكي م هنأك

 :ناطح نبا لوق نم دشني يروثلا نايفس ناک ٩-

 عوحو ةارع اهيف مهنأ ىلع اهنومأسي ال سانلا ءايقشأ ىرأ

 عشقَ ليلق نع فيص ةباحس  اهنأك بحت تناك نإو اهارأ
 :ءامكحلا ضعب لاق :لاق « يفقشلا قاحسإ نب دمحم .نع-۷

 «هرمع ءانف ىلع نزح الو «هلام ناصقن ىلع نزحم نمم تبجع

 «ةربدلاب لغتشي «هبلإ ةلبقم ةرحآلاو «هنع ةيلوم ايندلا نم تبحعو

 .ةَبَقَلا نع ضرعيو

 ‹زيزعلا دبع نب رمع بطح :لاق «يكللا دمحم نب رمع نع -۸

 بتكو ءءانفلا اهيلع هللا بتك راد «مكرارق رادب تسيل ايندلا نإ :لاقف

 ميقم مك و «برخي ليلق امع “"قنوُم رماع مكف «َّنْعَطلا اهنم اهلهأ ىلع

 .بجعمو بوب يأ :قنوم .راسو بهذ :نعظ (۱)

- 1۰۹۸A -_ 



 ايندلا مذ ةلاسر تامؤمذملا بانك

 ءيفك ايندلا اغإ ؛ىوقتلا دازلا ريح نإف اوُدوَرَنو «ةلقتلا نم مكترضحب

 «عناق نيعلا ريرق ءاهيف سفاني ايندلا يت مدآ نبا انيب «بهذف صلق لالظ

 موقل ريصو «هايندو هراثآ هبلسف « هفتح موب هامرو «هردقب هللا هاعد ذِإ

 ءالبلق رس اهنإ ؛رّط ام رذقب رس ال ایندلا نإ ؛اَتطمو هعناصم نیرحآ

 ٤ .الیوط انزُح نزحتو

 اغإو «كلمأ غ ولبب تحرف !مدآ نب اي :لاق «يئاطلا دواد نع - ۹

 .كريغل هتعفنم نأك كلمعب تفّوَس مث «كلحأ ةّدم ءاضقناب هتغلب

 :قاحسإ نب دمحم دشنأ - ٠١

 هايند بقع يناهلَع ةليلو همای سیل موی بکار ناک نم

 هانيع ضْنْعلا مْعْط فرعت فيكو هل ُبيطي وأ اشیع تلی فیکف

 .ل ىبلا ثعب ذنم فينو ةئامسمح وأ ةئامتسو فالآ ةتس اهنم ىضم

 :لاق «داّبْعلا نم الحر نأ ىنغلب :لاق « ضايع نب ليضف نع - ۲
 £ ر ا ت و £ س

 ناك موي نم وجنأ يلَعل ةدابع ىلاعت هللا ندبعأل «ةنس فالآ ةعبس ايندلا

 «ادحاو اموی هذه هتلاقم دعب شعی م هلعلو (ةنس فلأ نيسم هرادقم

 .هتینب لاعت هللا هاطعأف

 .هتوم يأ (۱)

 - ۹۹ ۔



 ايندلا مذ ةلاسر تامومذملا باتک

 يف دهتججي يناحرجلا زّرك ناك :لاق «ةدئاز نب نامثع نع -۴

 ةعبس :اولاق ؟ايندلا رمع مكغلب مك :لاقف .كلذ يف هل ليقف «ةدابعلا

 فلأ نيسم :اولاق ؟ةمايقلا موي رادقم مكغلب مكف :لاقف .ةنس فالآ

 .مويلا كلذ نمأي تح «موي عبس لمعي نأ مكدحأ زجعيفأ :لاق .ةنس

 نب رمع ىلإ ماع لحر بتك :لاق «رمعم نب نوع نع ٤-
 نم مدآ طبه اغإو «ةماقإ رادب تسيل ايندلا نإف ؛دعب امأ :زيزعلا دبع

 بسحيو «باوث اهنأ هللا باوث ام يردي ال نم بسحي «ةبوقع اهيلإ ةنحجلا
 مّلس راد اهنكل ؛كلذك تسيلو «باقع اهنأ هللا باقع ام يردي ال نم

 ‹«توملا اهيفو ءْنيل اّهسَم ةيحلا لثم اهلثم «ةماركلا وأ ةمقنلا ىلإ اهلهأ
 ام ع َّديو «ةيفاعلا ءاجر ءاودلا ىلع هّسسفن هركي يذلا ضيرملاك اهيف نكف

 .ةيفاعلا ءاحر ماعطلا نم يهتشي

 الإ اهرحآ ىلإ اهوأ نم اهلك ايتدلا ام :لاق «نسحلا نع ٥-

 .هبتنا مٹ بحب ام همانم يف یارف «ةمون مان لحرک

 :يودعلا ديزي نب ناميلسل كلملا دبع نب ميهاربإ دشنأ - ٤٠٦

 عور لازت ال فلإ دقفلو ةريصق ةايحلاو كنُمأل ابجع

 عف موي لك ةّينلا إو ىتلاب للت نأب تيضر دق
 ع رصتو ءالبلل فشكت ايند براحت لوط دعب كتَعَدخَت ال

 عدي ال اهلفع بيبلا نإ لفاز لظك وأ مون ٌمالحأ
 ُعمحت كَل ابال كسفن ريغلأ ٠ اباد كرقف مويل ندؤزتو

 - 1۰۰ -۔



 .ةرحآلا عج نم ةعمحج ايندلا امنإ :لاق «ريبج نب دیعس نع ۷

 مهللا» :هئاعد يف لوقي هي هللا لوسر ناك :لاق «نسحلا نع - ۸

 . «ةرخآلا ريخ نم عنمت اينذ نم كب ذرعأ ينا

 ىأر :لاق يبزلا نب هللا دبع نب ةزمهح نب دابع نب رييزلا نع -۹

 :لوقت يهو ريالا فاض نيب «رشلا ةر ةأرما ريزلا نب هللا دبع نب رماع

 ءاتفو اهلهأ نم ءاضقناو نيب ةايحلا ةنسيز تو

 .ايندلا ؛رماع ايؤر نم كلذ ٌسانلا لوأف :لاق

 ةيصعع ايندلا نم ايش ذحأ نم :لاق «ةنييع نب نايفس نع < ٠

 .اليلق انن ذحأ دقف هللا

 ديشرلا وراه سانلا بطح :لاق «ضايع نب ليضف نع ١-
 ناك نم تكلهأ «ّةراَرَع ايندلا نإ !سانلا اهيأ :لاقف «تيبلا ىلإ دنتساف

 .ايندلا مكنرغت الف الأ «يقب نم ةكلهم يهو الأ ءةفلاسلا ممألا نم مكلبق

 .هلعف نم تّبجعتو «هلوق يناکبأف :لاق

 :يلهابلا نسحلا وبأ دشنأ ۲

 اسوبع اهجو اههجو باقو ايندلا ضرار اسوفتلا لاشي توما نإف توملا رذحا

 بتك :لاق ‹«شيرق نم لحجر نع نمرلا دبع نب نيسحلا نع ح۳٣

 . ٤١. :مفر لعألا رصق ةلاسر ي. هججرخت رظنا «لسرم ثيدح )١(

1 - 



 ايندلا مذ ةلاسر تامومذملا باتک

 «ةظقي ةرحآلاو ملح ايندلا نإف ؛دعب امأ :هل خأ ىلإ ءامكحلا ضعب

 .مالسلاو «ثاغضأ يف نحنو «توملا امهنيب طسوتملاو

 ام يبيع هللا ىلإ وكشأ :لاق «ريبزلا نب ةورع نب هللا دبع نع ٤-

 .ايندلاو نيدلاب يکبن اغنإو «يتآ ال ام يتعت وأ «كرتأ ال

 :ةورع نب هللا دبعل ينيدملا ديعس وبأ دشنأ ٠-

 يداّص مهلك اهيلع ايند بابرأ اهتَّجْهَبو ايندلل نيدلاب نوكبي
 يدابلا لحاعلا يف مهظح اولّجعت مهداعم نم ءيشل نورظني ال

 يداهلا دئاقلا لضو دوقَلا لَض ٠ مهعبات نودي الو نودتهيال

 ةيصعم يف دبعلا صبي نأ هللاب ةَرغلا :لاق «ريبج نب ديعس نع ٦-

 اهب رتغي نأ ايندلا ةايحلا يف ةرغلاو ءةرفغملا هللا ىلع كلذ يق ىنمتيو « هللا

 ىلإ ىضفأ اذإ دبعلا لوقك ءا لمعيو اه َدُّمَمْيف ءةرحآلا نع هلغشتو

 نع كيهلي ام وهف ؛رورغلا عاتم امأو «يتايحل تمّدق !ينتيل اي :ةرحآلا

 هنكلو «رورغلا عاتعب سيلف كهل مل امو «رورغلا عاتم وهف ةرحآلا بلط

 .هنم ريخ وه ام ىلإ غالبو عاتم

 هلأسي امنإف ؛ايندلا هللا لأس نم :لاق «ثراحلا نب رشب نع -۷

 .فوقولا لوط

 ءاهب ينلغشت ال مهللا لغم ايندلا :لاق «يميتلا ميهاربٳ نع ٨۸-

 .ائیش اھنم ينطعت الو
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 ايندلا مذ ةئاسر تامومذملا باتک

 قصتلا دق الإ كرسي ءيش ايندلا يف ام :لاق مزاح يأ نع-۹

 .كۋوسي ءيش هب

 ال) : هللا لوسر لاق :لاق «يثراحلا رضنلا نب دمحم نع - ۰

 .(ايندلا ركذب مكبولق اولغشُت

 يذلا نم : :ةربو نب زركل تلق :لاق «يناحرجلا ةبيط يأ س

 .ايندلا لإ عجري مث «ةرحآلا لهأ نم نوكي دبعلا :لاق ؟رحافلاو بلا ضحي ضع

eلاقف ةعيبر لأس الحر تعم لاق دیرخ نب ةرامع نع : 

 يف اهعضوو «ءاهقحب ءايشألا عْمَح :لاق ؟ةداهزلا سأر ام !نامشع اب اي

 ٠ .اهقح

 ايندلا يف دهزلا نيديرملا ةمالع نم :لاق «يئاطلا دواد نع ٣-
 ا

 .نودیری ام دیری ال طیلح لک كرت

 امأ :طابسأ نب فسوي يلإ بتك :لاق «يشعرملا ةفيذح نع - ٤

 ال ثيح ةبقارلاو «هللا كاملع ام لمعلاو «هللا ىوقتب كيصوأ ينإف ؛دعب

 مدنلاب عفتني الو «ةليح هيف دحأل سيل امل دادعتسالاو «هللا الإ دحأ كاري

 «ىتوملا ةدقر نم هبتناو «نيلفاغلا عانق كسأر نع رسخاف «هلورت دنع

 رهظأ نم رعت الو «نيقباسحملا ناديم ايندلا نإف ؛ادغ قابسلل ٌرَمَشو

 يف يقهيبلا هقيرط نمو ايندلا يبأ نبا هاور ٤ /۱۸٠٤: ءايحإلا حيرخت يف يقارعلا لاق )١(
 .السرم يثراحلا رضنلا نب دمحم ةياور نم ۳٦١/۷ بعشلا
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 نعو «يفخلا قيقدلا نع انلأسي « هللا يدي نيب ماقملا نم كلو يل دبل

 «رودصلا سواسو نع كايإو ىنلأسي نأ نمآ تسلو «يناجلا ليلجلا

 فصو نع يلثم زجعي ىسع امو «عامألا ءاغصإو «نويعلا تاظَحلو

 ايندلا لهأ اوطلاخ مهنأ ؛ةمألا هذه هب فصو ام هنأ !يحأ اي ملعاو «هلثم

 َنَهاَدو ءاهتنيز نم اوأر اع اوحرفو «اهلطاب نم اوعم امع اوتكسف

 مهمرحف ؛حيحصتلاب لمعلا نطاب اوكر تو «لعفلاو لوقلا يف اضعب مهضعب
 لمعلا نم يزجي ال هنأ !يحأ اي ملعاو «حيبرلا نمثلا كلذب ىلاعت هللا

 نامز يف انرص دقف «موالتلا يقوتلا نم الو «ةدعلا لذبلا نم الو «لوقلا

 ءاوس نع صو «كلاهملل ضرعت دقف كلذك ناك نمف «هلهأ ةفص هذه

 .مالسلاو «بحي ال كايإو هللا انقفو «ليبسلا

 :لاقف ءانصوأ دايز نب زيثكل ليق :لاق «بذوش نبا نع ٥-

 مکایندب مكترحآ اوعيبت الو «اعيمج هللاو امهنوحجرت مکترحآب .مکایند اوعيب

 .اعيج هللاو امهنورسحختف

 ءاميظع ينيع يف ناک و خأ يل ناک :لاق «يلع نب دمحم نع ٣-

 .هنيع يق ايندلا رغص ىنيع يي همظع يذلا ناكو
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 ضم مل «لَحو ىلع اهيف ايندلا لهأ نإو الأ :هتبطح يف لوقيو «ةعمج لك
 كلذكو «كلذ ىلع مهو هللا رمأ يتأي ىتح «راد مهب نئمطق ملو «ةين مهب

 :ًارقي مث ءاهلهأ رارش ىقبي ءاهعئاجف نمو الو ءاهميعن مودي ال

 یتا يز نودَعوُي اوئاک ام مُمءاج کن چر یس تَع نإ تیرو
 وار او

 ٠ . .r.v-r]. :ءارعشلا] 4 @) ںوغتمی اوئاک ام منع

 لإ زیرا دبع نب رمع بنک :لاق «يركلا دبع نب حلاص نع -۸

 ءادعأ ةودَعو «هللا ءايلوُأ ةودع ايندلا نإف ؛دعب امأ :ةأطرأ نب يدع هلماع

 .مهترغف هللا ءادعأ امأو «مهتمغف هللا ءايلوأ امأ ؛هللا

 مظعأ ناك يل اخأ كل فصاو ينإ :لاق «ةيفنحلا نبا نع -۹

 ناك «هنيع يف ايندلا رغص ينيع ق همظع يذلا ناكو «ينيع يف سانلا
 «دجو اذإ رثكي الو دج ال ام اهيف ىًّهشتي الف هنطب ناطلس نم احراحخ

 .ةنيب دعب الإ رمألا ىلع مدقي الف ةلاهحلا ناطلس نم اجراخ ناكو

 «تام دق لحرب قا یسوم رم :لاق «نامب نب یحی نع -۰
 «عاض كدبع اذه !بر :لاقف «بارتلا ين هتيحلو هسأرو «ةّبَل هسأر تحت

 ايندلا هنع توز يهجوب يدبع ىلع تلق اذٳ ينإ !ىسوم اي :لاقف

 .اهریفاذحب

 الإ ايندلا نم مدآ نبا سفن جرحت ال :لاق «نسحلا نع -۱

 دازلا نسحب ملو «لّمأ ام كردي ملو «مَمَح ام عيشي م هنأ ؛ثالث تارسحب

 ۰ .هيلع ٌمدق امل
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 دق :داّبعلا ضعبل ليق :لاق ءانل بحاص ينثدح «ركب وبأ لاق -۲

 .ايندلا قر نم قتع نم ىغلا لان امنإ :لاق ؟ىنغلا تلن

 ةضقالو ‹توملا ةدلاو ايندلا :لاق «سيق دبع نب رماع نع -۳

 لكو «يردي ال ام ىلع يرجي اهيف نم لكو «ةيطعلل ةعجرمو «مربَملل
 ت م N O ل ھه
 .رارق رادب تسيل اهنأ ىلع ديهش كلذو «اهب ضار ريغ اهيف رقتسم

 ءاهيلإ هليل اهتوالح ايندلا هتقاذأ نم :لاق «كامسلا نبا نع ٤-

 .اهنع هيفاحجتل اهترارم ةرحآلا هع رج

 :نهرلا دبع نب نيسحلا دشنأ ٥-

 ةرداغايايندايايند

 ةذل نم نسحأةذلال

 ةَربع نم تيناع مك نيعاي

 اهعشتندقوالإ ةذلام

 ةمزع هل تناك نمل ىَبوط
 يل هللا يت كعمد له سفن اي
 اًدَغ بغ هوركملل سفناي
 ىرت ينيعوايندلا ةنلام

 هرحاس اي مويلا يَّنَع كيلإ

 هرداق دي يذ نم ةذوبنم

 هرظان يل تنك نإ يربتعاف

 هرحآلا ةللالإ قبي إل

 هرحاز اهسفن نع يل يايند

 هرهاظ ةنطاب ةصلخ

 هرهاس يل كنيع لهو راج

 هرباص هل تنا لمف رم

 هرئاص ىرتدقام ىلإ اهيف

 سش تعلط ام» :لاق -مهضعب هعفر -4ظ ءادردلا يأ نع ٦١-
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 ريغ ضرألا رهظ ىلع نم ناعمسيل امهنإ «نايداني ناكللم اهْيَتِبنجبو الإ طق

 ؛ىهأو رثك امت ريخ ىفكو لق ام نإ ؛مكبر ىلإ اوُّمله !سانلا اهيأ اي :نيلقتلا

 رهظ ىلع نم ناعمسيل امهنإ «نايداني ناكلم اهيتسجبو الإ طق سم تبرغ امو

 .(افلَت كسممل لجعو ءافّلَخ قفنمل لَجع !مهللا :نيلقتلا ريغ ضرألا

 نم ام) :لب هللا لوسز لاق :لاق هظ ماوعلا نب ريبزلا نع -۷

 "*سودقلا اوحبس !قئالخلا اهيأ :خرصي خراص الإ دابعلا حبصي حابص

 الواةلیل الو موی نم ام» :لاق ب يبلا نع فط رذ يبا نع -۸

 ىلع هللا نم امو «هدابع نم ءاشي نَمَع اهب نمي «ةقدص هيف ىلاعت هللو الإ ةعاس

 "(هرکذ همهل نأ لثم هدبع

 هححصو .ححصلا لاجر هلاجرو ١ دمحأ هاور : ۱۲۲/۲ سخا ن ينشیلا لاق ()

 .يهذلا هيلع هرقأو ٤۸۲/۲ مکاحلاو ۸ نابح نبا

 ٤٥/۲ ىلعي وبأ هاور ٤۲۹/٦: فاحتإلا يف يريصوبلاو ٠ عمحما ق يمنيه لاق (۲)

 دنع وهو .فسوي ىلإ ىسوم هيف تفرحت دقو .ادج فيعض وهو ديبع نب ىسوم هيفو

 ثيدح :ةخسن يقو .بيرغ نسح :هيف لاقو اذه ىسوم قيرط ريغ نم ٥٦۳/١ يذمرتلا

 وبأ هفعض ءاطع نب نيسح هيفو ۳۳۹/۹ رازبلا هاور :۲۳۷/۲ عمحملا يق يمشيملا لاق (۳)

 حتفلا يت ظفاحلا لاقو .سلديو ءىطخي :لاقو تاقثلا يق نابح نبا هركذو «هريغو متاح

 فعض هدانسإ يقو .ءادردلا يبأ نع يناربطلا دنع دهاش هلو فعض هدانسإ يق :ه ۳/٤

 ريبكلا يق يناريطلا هاور :عمحملا يق يمثيملا هيف لاق اذه ءادردلا يبأ ثيدح :تلق .اضيأ

 هريغو ينيدملا نبا هفعضو «نابح نباو نيعم نبا هقثو «يعمزلا بوقعي نب ىسوم هيفو
 .تاقت هلاحر ةيقبو
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 يأ :هنبال نامقل لاق :لاق «هيبأ نع ناميلس نب رمتعملا نع -۹
1 

 .لئاس ٌنهيف دري ال تاعاس كك هلل نف ؛يل رفغا مهللا :كناسل دوع !ينب

 مکنإ :دعق اذإ لوقي ناك هنأ ؛ههظ دوعسم نب هللا دبع نع - 6

 أي توملاو «ةظوفحم لامعأو «ةصوقنم لاحآ يف راهنلاو ليللا رم يف

 نأ كشوي ارش عرز نمو «ةبغر دصحي نأ كشوي اريخ عرز نمف «ةتغب
 ل

 الو «هظحب ءيطب قبسي الف «عرز ام لثم عراز لكلو «ةمادن دصحبي
 ہہ £, 3 . و
 ىقو نمو «هاطعأ هّللاف اريح ىطعأ نمف «هل هردقي مل ام صيرح كردي

 .ةدايز مهتسلاجو «ةداق ءاملعلاو «ةداس نوقتملا «هاقو هللاف ارش

 وهو الإ موي نم سيل :لاق «يمايإلا ديبز نب نمحرلا دبع نع ١-

 قتاف ءادبأ كبَر مل ينإ !مدآ نبا .ديهش مكيلع انأو «ديدح موي انأ :يداني

 .ادبأ ايندلا ىلإ يندر ال مهللا :لاق «ىسمأ وه اذإف ءاريخ يق لمعاو هللا

 مآ نی :لوقت الإ ةليل نم ام :لاق «ينهجلا ىسوم نع - ۲

 .ادبأ كيلإ دوعأ نل ينإف ؛اريحخ يف ثدحأ

 رهش نع يرماعلا رصن نب ثريوخلا نع نامثع نب ردب نع - ۳
 اهيأ :هيضم دنع لوقي الإ ايندلا نم موي ىضم ام :لاق «بشوح نبا

 عیطتسي الف رص يم ناح دقو «ادیدح مکیلع تمدق يذلا انأ !سانلا

 نم ي بتعتسي نأ ءاسُأ ءيسم عيطتسي الو «هناسحإ يف دادزي نأ نسحم

 .بهذي مث «ميقعلا مويلا ينلعجج م يذلا هلل دمحلا «هتءاسإ

 .كلذ لثم لوقي ليللا نأ ينغلبو :ٌردب لاق
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 اضدلا مذ ةلاسر تامومذملا بانک

 تلحد دق !مدآ نبا :لوقي الإ موي نم ام :لاق «دهاحم نع- ٤

 اذإف «يف لمعت اذام رظناف ءادبأ مويلا دعب كيلإ عحرأ نلو ءمويلا كيلع

 كلذ ٌضفي يذلا وه هللا نوكي ىح كفي الف هيلع متخي مث ُهاَرَط ىضقنا

 نم ينحارأ يذلا هلل دمحلا :يضقني نيح مويلا لوقيو .ةمايقلا موي متاخلا

 .كلذك تلاق الإ سانلا ىلع لحدت ةليل الو ءاهلهأو ايندلا

 رهدلا : 3ا ىسيع بع لاق :لاق «يقشمدلا هللا دبع يأ نع ٥-

 و يذلا مويلاو «هتظع تلح كل سمأ :مايأ ةثالث

 ۰ ٠ .نوکی ام يردت

 !ايندلا انل فص :نسحلل اولاق :لاق «ديلولا نب دمحم نع -

 .لمأ ادغو «لمع مويلاو «لحأ سمأ :لاق

 ‹دوهشمو «دوهعم :ةئالث مايألا :لاق دمحأ نب ليلخلا نع - ۷

 .ادغ دوعوملاو «مويلا دوهشملاو «سمأ دوهعملاف ؛دوعومو

 لاق «دیزی نب دلاح نأ ؛نامیلس نب دواد نب هلل ادبع نع - ۸

 «قارعلا لهأ هدنعو جاّجحلا ىلإ بتكت كنإ :كلملا دبع نب ناميلسل
 نع هلأسي هيلإ بتكف «أدغو مويلاو سمأ نع هلأسي ًالوسر هيلإ ثعباف

 «لحأ سمأ :هيلإ بتكا «هدنع ناك دليوحخ لعل :لوسرلل لاقف «كلذ

 .لمأ ادغو «لمع مويلاو

 نب دلاخ لأس فسوي نب جاجحلا نأ ؛ هللا دبع نب ديعس نع -۹
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 ؟رهدلاو :لاق «لّوُذ :لاق ؟مايألاو :لاق «ثاريم :لاق ؟ايندلا نع ديزي

 «رقفلا ينغلاو «لذلا زيزعلا رذحيلف «ليبس لكب توملاو.«'”قابطأ :لاق

 .رقتفا دق ينغ نم مكو «لذ دق زيزع نم مکف

 مايألا :مكحلا لهأ ضعب لاق :لاق «ةنييع نب :نايفس نع ٠-

 مويلاو «ةربع كيف كرتو «ةظعوم كيف ىقبأ «بدؤم ميكح سمأف :ةثالث

 نم يردت ال دغو «نعظلا عيرس كنع وهو ةبيغلا ليوط كنع ناك فيض

 كمويو «مومذم سمأ :لاق « ءيفنحلا ةبلعث نب هللا دبع نع < ٤٥١

 .نومأم ريغ ادغو «دومح رغ

 يه اغنإ :هسفنل لوقي نمؤملا نإ :لاق «نالجع نب طيش نع - ۲

 نإ كنإ «هكردت ال كلعل لمأ ادغو «هيف ام سمأ ىضم دقف ؛مايأ ةثالث
 ةليلو اموي دغ نود نإ «دغ قزرب ءيجي أدغ نإف ؛دغ لهأ نم تنك

 .هه موي لك ىفك ءاهيف ٌمرتخملا كلعل «ةريفك سفنأ اهيف مرت
 نع ىضقنا دقف سمأ امأف :ةثالث مايألا :لاق «مزاح يبأ نع -۴

 اغنإو «لحو ىلع دغ نم مهايإو ينإو «هتدش ينع تبهذو «هتمعن كوللا

 ۰ .؟نوكي نأ ىسع امف «مويلا وه
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 ايندلا مذ ةلاسر

 ناورم نب هللا,دبع تعم :لاق «يميمتلا ىج نب حلاص نع ٤٤

Eرمو ال مق موب نع ر کک  

 نوکي نا تعطتسا a نِإو «ًانسح هيلإ ىدا

 .لعفاف اناسح كمايأ يراوَع

 سلا نب دومحم دشن ٤٥٥

 اا اپ ناسحاي نشف ةءاسإ تفرتقا سمألاب تنک نإف

  دوعي سیل سمألا يضامو كيلع هغفن داع هتبتعأ نإ كُمويف

 دق تاو يناس اغ ليما دغ ىلإ ًاموب ريخلا لعف جر الو

 :لاق «ةعيبر نم اخيش تعم :لاق «دمحم نب هللا ديبع نع - 40٦

 يف فّلخو هسفنب كَّعَجَف دهاش سمأ نإ :لاق «ءامكحلا نم ميكح لاق

 نإو «هّنْعْظ عيرس وهو «ةبيغلا ليوط ناك موي مويلا نإو «هتمكح كيدي

 .كيلع نيتداهش عامتحا قاف ؛هلهْنم ام يردت ال ًادغ

 اذه نإ :لوقي لَا ىسيع ناك :لاق ءرانيد نب كلام نع -۷

 اولمعا :لوقي ناكو .امهيف نوعضت ام اورظناف «ناتنازحخ راهنلاو ليللا

 .هل قلح امل راهنلا اولمعاو «هل قلح امل ليللا

 «ملكتي الإ ايندلا مايأ نم يتأي موي سيل :لاق «نسحلا نع-۸
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 انندلا مذ ةلاسر تامومذملا بانک

 ينإو «ديهش يف لمعي نم ىلعاانأو «ديدح موي ينإ !سانلا اهيأ اي :لوقي

 .ةمايقلا موي ىلإ مكيلإ عحرأ مل سمشلا تبرغ ول

 ةمينغ راهنلاو ليللا فالتحا :لاق «يرهملا ةبيش يبأ نع -۹

 .سايكألا

 اهنإف ؛كمدقب ضرألا إط !مدآ نبا :لاق هظ ءادردلا يأ نع -۰

 بهذ موي بهذ املكف «مايأ تنا امنإ !مدآ نبا .كربق نوكت ليلق نع

 .كمأ كتدلو موي ذنم كرمع مده ين لزت م كنإ !مدآ نبا .كضعب

 نع صقن هلقع ينو الإ دحأ نم ام :لاق هه ءادردلا يبأ نع ١-

 ىارورسم احرف ظ لام يف ةدايزب ايندلا هتتأ اذإ هنأ كلذو «هلمعو هملح

 عفني ام !ةلالض لض «كلذ هنزحي ال هرمع مده يف نابئاد راهنلاو ليللاو

 ؟صقني رمعو ديزي لام

 ‹«لحترم فيضلاف «كفيض مويلا !مدآ نبا :لاق «نسحلا نع -۲

 .كتليل كلذكو «كمذي وأ كدمحي

 ؛كناعضوُب نيتطم نيب كنإ !مدآ نبا :لاق «نسحلا نع -۳
 ؛ةرحآل ىلإ كناملسي تح «ءليللا ىلإ راهنلاو «راهنلا ىلإ ليللا كعضو

 .؟ارطحخ -مدآ نبا اي- كنم مظعأ نمف

 :لوقي ناک هنأ ءامکحلا ضعب نع اورکذ :لاق «نایفس نع ٤-

 كيف ىقبأو «هتمكح ةظع كيف كرت «عّدوُم ميكح سمأف :ةئالث مايألا
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 ايندلا مذ ةلاسر تامومذملا باتك

 مو كاتأ «ةبيخلا ليوط كنع ناك «عدوم قيدص كمويو «هتظعو هتربع
 ؟ال مَا هلهأ نم نوکتأ يردت ال أادغو ؛نْعظلا عيرس كنع وهو «هتأت

 مويل راهنلاو ليللا رك نم انل نإ :لاق «عساو نب دمحم نع ٥-

 ( .یکب مث «كلذ ريغ وأ «ءوس
 ءاج اذإ سنوي نب لضفم ناک :لاق «عيبرلا نب ريطم نع ٦-

 ةليل تبهذ :لاق «حبصأ اذإو «لماك موي يرمع نم بهذ :لاق «ليللا

 نم يل نأ ملعأ تنك دق :لاقو «ىکب رضتحا املف «يرمع نم ةلماك

 ادیدش «هّمغ ادیدش ‹هصصغ ادیدش هب رک ادیدش اموی لع امکرک

 .هدابع نیب الع هلعجو «هقلخ ىلع توما قلخ يذل الإ هلإ الف هلع

 مث :ةيألا [.كسا | ربت اويحلاَو تّوَملأَقَلح ىلا أرقي لح غ
 .هللا ههر «تامف سفنت

 نب دمحم ثراحلا ينب اخأ تيأر لاق «سنوی نب لضفم نع “۷

 تضم :لاق ؟كرمأ امو ؟كنأش ام :تلقف ءانيزح ًابعتكُم مويلا رضنلا

 الو ًاضيأ مويل ىضمو ءاقيش يسفنل اهيف بستكأ ملو يرمع نم ةليلا

 .نوعحار هيلإ انإو هلل انإف ًاتيش هيف تبستكا ينارأ

 البقم ليللا ىأر اذإ لحر ناک :لاق «لوغم نب كلام نع-۸

 ۰ .ينتيمي اذه :لاقو «یکب

 .ضيرملا ذحأت ةدعر هبش :ليقو «رجضلا :ليقو «توملا دنع بركلاو قلقلا :زلعلا )١(
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 «ةعصعص نب رماع ينب نم خيش نع «ناسغ نب لضفملا نع -۹
 «راهنلا ىلإ ليللا كعفدي «راهنلاو ليللا كّرَوَتعا دق :لجر يل لاق :لاق

 .توملا كيتأي ىتح «ليللا لإ راهنلا كاعفديو
 ؛دعب امأ :لحر ىلإ بتك زيزعلا دبع نب رمع نأ ؛ىسيع نع -ح-۰٠

fsا  ٍ ٌ bi eu 
 هللا كقزر امو كلام نم تعطتسا ام. رامشنالاو « هللا ی وقتب كيصوأ ينإف

 هدعب ام تنياعو «توملا تقذ كنأكل هللاو كنإف «كرارق راد ىلإ

 ءرُمْعلا صقنو لجألا يط يف ناعيرس امهنإف ؛راهنلاو ليللا فيرصتب

 ءيسل هللا رفغتسنف ‹ ىضم نم هب اباضأ دق يذلا لم يقب نمل ناًدعتسم

 .هنع رصقن ام هب ظعن ام ىلع انایإ هتقم نم هب ذوعنو ءانلامعأ

 :تيبلا اذهب لثمتي ارعسم عمسأ تنك :لاق «نوع نب رفعج نع -۱

 :وامهياسع ركي ليل ٠ اوقرفتي نأ ءانرقلا ثبسلي نل
 :هراعشأ ضعب يف كلام نب بعك لاق --۲

 ناديدجلا هالن شيعلا يلمو مره نمو لتق نم ءرملا ملسي نإ
 يقصر دز نال لب :لاق «نسحلا نب ب يلع دمحم يبأ نع - ۳

 :لثمتی ناک :لاق ؟اغيش رعشلا نم لثمتي كوبأ ناک

 لحألا نم يندي یضم موی لکو اهعطقن مايألاب حرفنلانإ

 ٤ - هله نم لحر ينثدح لاق «رافصلا باکشإ نب دمحم نع -

 تفرع دق !ناميلش ابا اي :اموي هل تلق :لاق -ىئاطلا دواد لها نعي
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 ليلا اغإ !يحأ اي :لاق مث «هانيع تعمدف :لاق ‹ينصوأف اننيب يذلا محلا

 رخآ ىلإ كلذ مهب يهتني تح «ةلحرم ةلحرم سانلا اه زني ‹«لحارم راهنلاو

 اهيدي نيب ال اداز ةلحرم موي لك يف مدقت نأ تعطتسا نإف «مهرفس

 «كلذ نم لجعأ رمألاو وه ام بيرق نع رفسلا عاطقنا نإف ؛لعفاف

 ؛كتغب دق رمألاب كنأكف «كرمأ نم ضاق تنأ ام ضقاو «كرفسل ذوزتف

 .ينكر تو ماق مث «كلذل ينم اعييضت ٌدشأ ادحأ ملعأ امو اذه كل لوقأل ينإ

 ؛دعب ام :هل خأ ی! يعازوألا بتك :لاق «ةينغ يأ نبا نع-٥

 «ةليلو موي لك يف كب راسُي هنأ ملعاو «بناح لك نم كب طيحأ دقف
 .مالسلاو «هب كدهع رح نوكي نأو «هيدي نيب ماقملاو ڈا رذحاف

 كنإ !مدآ نبا :لوقي نسحلا ناک :لاق «میعن نب ریهز نع ٩-

 امك هيف تنک كل دغ نكي نإف ؛كموي يف نكف «كدغب تسلو كمويب

 يف تطرف ام ىلع فسأت كت مل كل دغ نكي ال نإو «مويلا اذه يف تنك

 .هللا بنح

 «ناّبحلا نم ابيرق نوكأ تنك :لاق «ريرضلا نوع يأ ذاعم نع -۷

 هعمسأ تنكف «قيرطلا تلح اذإ برغملا دعب يب ر يسيقلا حاير ناكف

 لفاغ انأو يلحأ نم ناّطُحَك راهن ايو ليل اي مك ىلإ :لوقیو «ءاکبلاب شنی
 .ههجو ينع بيغي تح كلذك وهو :لاق هلل انإ هلل انإ ؟يب داري امع

 :لاق نارحن لهأ نم يطبق ينربحأ :لاق «ةنييع نب نایفس نع ۸ ۰
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 :نارحن سق لوق اذه

 سمشلا بلقت ءاقبلا عنم

 تعلط ذإ ءارمح اهعولطو

 هب ِءيج ام رظنن موللا

 :يدبعلا ناتلصلا لاق - ۹

 يبكلا نفأو ريغصلا باشأ

 امهموي تماله ةليل اذإ

 انتاجاحخ ودغنو حورن

 هئاجاح ءرملا عم تومي

OSO ORS OG ي 
SOE E a و OSG 

 يسم ال ثيح نم اهعولطو

 سرولاك ءارفص اهب يغمو

 يشعلا ركو راهنلا رم ر

 يقف موي كلذ دعب ىتأ
 يضقنت ال شاع نم ةحاحو

 يقبام ةجاح هل ىقبتو

 نكست تناك «ةدحام اه لاقي شيرق نم ةأرما تلاق-٠

 الو :؛یییآ ج نم امف ءاھیورغو سمشلا عولط يلمأ ىوط :نيرحبلا
 .اهرثأ يف تولا نأ تننظ الإ ر مدق نم

 ی م ین كس دخ ال
 يذلا اذ كموي رم شبعت ال

 مهس بلقت اوجرد ىلوألا ىنفأ

 اكسحب داعملا يف ركفتلا لصو

 ؛متلفغ نعل هللاو امأ :لوقي ناك هنأ ؛يوافطلا زرحم يبأ نع -۲

 .راهنلاو ليللا اذه يف هتعاط نع نولفغي ال ادابع هلل نإ
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 اندلا مذ ةلاسز

 ردت او

 لماش بيشلاو هّسفن ل اغلا خينشلا اهبأ اني

 لحار تنأو شارفلا قوف مئان كنأب ملا

 لزانملا كب راهنللاو رتفي ال يوطي ليللاو

 لفاغ تنأو نلقغيال ٠ ىدرلا كب نابقاعتي

 .كمويب كرهد زج :لاقي ناك :لاق «دباعلا ركب نع ٥-

 يرافظلا روصنم ناك :لاق «يلهابلا نانس نب دمحم نع ٦-

 :لاقف «نامزلا ةّدش هيلإ اكش هنأ ؛ هناريج ضعب هنع ينثدحف ءاللقتُم ادباع

 ةريخلا هللا لسو «كرمع نم ربع امك كموي لعحاو «كمويك ادغ لعحا

 .عناملا وهو يطعملا وهف «كرمأ عي يف

 لهأل هللا هجرحأ موي نم ام :لاق « ينزل هللا دبع نب ركب نع -۷

 الإ ةليل الو ‹يدعب كل موي ال هلعل « ‹ينمنتغا !مدآ نبا :یدانن اإ ايندلا

 .يدعب كل ةليل ال هلعل «ينمنتغا !مدآ نی :يدانت

 :ردب نب , ةثراحل ةبش نب رمع دشا ۸۸|

 بلقت نونّجنَم الإ رهدلاامو ةلعت الإ شيعلا اذام تیرحو
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 بهذيس لکو يئاجلا دغ لثمو ىضم يذلا سمآ لثم الإ مويلا امو

 :رمحألا ىسيع دشنأ ٩-

 نيب ىلإ ايندلا نم عامتحا لك نيسلاو نيبلل ايو ايانملل اي

 نيموي نيب اهتم نحن افنإو اهبسحن مايألا يف نحن ىتم تح

 نيحلل ءايشألا بلحأ هلعل هلَمأن نحن مويو یّلوت موی
 نيفلإ طق انوکي م ناک تح ٠ امهنیب ُرهدلا تش ِنْيفلإ بر ای
 نينا ىلع ايندلا دي ننمأت ال ةقرفم ايندلا دي تير ينإ

 ىلإ ريبح نب ديعس باتك ف تأرق :لاق «رذ نب رمع نع ٠۰-

 .ةمينغ نمؤملا هشيعي موي لك :رمع يأ

 ىلإ بتك نسحلا نأ ؛هيبأ نع يناميلا هللا دبع يبأ نع ١-

 - !يحأ اي ملعاو :هيلإ هباتک يف ناکف -هبجيو هب نعي ناکو- لوحکم

 ملو «تيعن موي توملا ىلإ برقأ مويلا كنأ !للا دبع ابأ -كايإو هللا انمحر

 تاهيه «لاجآلا بيرقتو «رامعألا صقن يت نيعيرس راهنلاو ليللا لزي
 وجاف رک ی ا اا

 نضع راهنلاو ليللا حبصأو «مهامعأ ىلع اودروو «مهبر ىلع !ومدق دقو
e ECT 

 دسحج لثمك كلغم «كهابشأو كنارقأو كناوخإ ريظن تنأو «ىضم
MEنم هللاب ذوعنف « يعادل  

 .هنع رصقَت ام «هب ظعن اميف انايإ هتقم
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 اذه يف هللا مكمحر- مكسفنأل اولمعا :لاق «رذ نب رمع نع -۹۲

 مرح نم مورحماو «راهنلاو ليللا ريخ نبع نم نوبل ناف «هداوسو ليلا

 نيرحألا ىلع الابوو «مهبر ةعاط ىلإ نينمؤملل اليبس العح امإ ءامهريح
 .هللا رك ذب بولقلا ايحت امف «هركذب مكسفنأ هلل اويحأف «مهسفنأ نع ةلفغلل

 مان نم مک و هترفح ةملظ يف همايقب طبتغا دق ليلا اذه ين هلل مئاق نم مک

 ىلاعت هللا ةمارك نم ىرب امنع همون لوط ىلع مدن دق لیللا اذه ين

 .هللا مكمر «مايألاو يلايللاو تاعاسلا رمي اومنتغاف ءأدغ ني اللا

 :لاق «شيرق نم لحجر نع نمحرلا دبع نب نيشحلا نع ۳
 هاضرأ ال اب يسفن نع كثدحأ ينإف ؛دعب امأ :هل خ أ لإ لحجر بتک

 القو ر ةَعّدلا بحت اسفت يل نإ «هتبقاع ءو فاح ام يلق نعو ءاهنم

 ترذحو «تافآلا يسفن تبحر دقو «ةعاطلا لقتل ةمهو «تاذللا فلاي

 ماف نهتم يجر ام رَ مو ؛صقتا نع يت ترج زو ؛تولا يلق

 رک کام امأ :هيلإ بتكف .مالسلاو هل دادعتسالا

 ءانرامعأ يوطت مايألاو ءانلقنت تاعاسلاو ىاقبلا يف عمطيو «ايندلا فلاي

 ٤ فرط ال. اهلعل يردن ال نيع معنت فيكو «هل تابث ال ام فلات بففیکف

 : .مالسلاو «لاؤسلل هللا يدي نيب الإ اهتدقر دعب

 ةحارلا يأ )١(
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 ايندلا مذ ةلاسر

 بتك :لاق «شيرق نم لحجر نع نم رلا دبع نب نيسحلا نع = ٤
 هدوزو «هيف تنأ يذلا كموي ةفايض ْنسحأف ؛دعب امأ :هل خأ ىلإ لحر
 ضعب نم كيلع صيغنتلا ع ولط نم قف قفشأو «كنع هصوحخش لبق ارب كنم
 .مالسلاو «هتاغاشس

 :ءانبح نب ةريغملل نمحرلا دبع نب نيسحلا دشنأ - ٥

 ةليلو ديدح موي ينحواطي

 هلڅم تملهأ رهشلا تحخلس ام اذإ

 لاب یف لکو يرمع اينفأ امه

 لالهإو روهشلا يحخلس اًيلبم ىفك

 :تايبألا هذهب لثمتي هللا هه ر- زيزعلا دبع نب رمع ناک ٦-

 مئان تنأ مأ مويلا تذنأ ناظقيأ

 تقر ةادغلا ناظقي تنك ولف

 تند دقو ليوطلا مونلا ف تحبصأ لب

 ةلفغو وهس رورغم اي كراهن

 ىتلاب لعشو نفي ام كرغي

 هبغ هرکت فوس اميف لغشأو

 مئاه ناریح مونلا قيطي فیکو

 محاوسلا عومدلا كينيع عمادم

 مئاظع تاعظفم رومأ كيلإ

 مزال كل ىّدرلاو مون كليلو

 لاح موتلا يف تاذللاب رغ امك

 مئاهبلا شيعت ايندلا يف كلذك
 ام بهذ دقف سم امأ ؛مايأ ةئالث ايندلا :لاق «نسحلا نع -۷

 .هيف لمعاف مويلاو «هكر دت ال كلعلف ادغ امو «هيف

 سمأ ىضم ؛مايأ ةثالث ايندلا اغإ :لاق «يرصبلا نسحلا نع -۸

 .كموي ىف لماع تنأ ام رظناف «هك ر دت ال كلعل ادغو « هيف اع
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 ايندنا مذ ةلاسر تامومذملا باتك

 ىفك «موي ىلع ةنس مه لمحت ال !مدآ نبا :لاق «نسحلا نع - ۹

 نكت الإو «كقزرب اهيف هللا كتأي كرمع نم ةنسلا نكت نإف « هيف ام كموي
 .كل سيل ام بلطت كارأف كرمع نم

 نم سلجب يف اسولج انک :لاق «دیعیس نب ملسم يأ نع -۰
 لبقأ مث «قلطناو ملسف «مومهملا ةئيهك يبارعأ انب رمف «ةفينح ينب سلاحي
 اهروذو مايألاو يلايللا راركتل تمس دق !برعلا رشعم :لاقف ءانيلع

 نم دا ام ضعب ينع لسُب وأ «كلذ ةمآس يع عفدي ءيش نم له «ٌيلع
 ماثآلا نم ةيقن بولقل اًهاَو :لاقف ءانيلع لبقأ مث «ديعب ريغ ىو مغ ؟كلذ
 ءايندلا اولي م نيذلا كعلوأ !نمحرلا ةعاط ىلإ ةعراسُم حراوحل اهاو

 ال مهب لزن اذإ توملا اوهركي امو «مهبر ىلإ ةعاطلاب اهيف مهلسوتل
 نإ «ةنسح لاح مه نيتلاحلا الكف «مهديس ءاقل يف ةكربلا نم نوحري

 ةدملا مهب تلواطت نإو «ةبرقلا نم اومدق ام ىلع اومدق ةرحآلا ىلع اومدق

 بولقلا يف اًئانكتسا دشأ ةظعوم تعم امف :لاق .ةلحرلا مويل دازلا اومّدق

 .اهيف امو ايندلا يلع تناه الإ اهتركذ ام ءاهنم

 :يودعلا ديزي نب نامیلس لاق ٥۰۱-

 ادّدبو ادابأ دق ديدح نم مكو ىلبلا ىلإ ديدجلا ناديدجلا اوديو

 ادعبأو هاينفأ ليوط رمعو ةشاشبو ةَدح نم ايلبأ مكو

 ادرفأو فلإب اَّقْلِإ اعف مكو ٠ ةراضغو ةذل نم ارك مكو
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 ةربح دعب ةربع نم اثدحأ مكو

 ىلبلا لإ هاريص ديدح نم مكو

 خذاب سّوشَأ كللا ميظع نم مكو

 انکاس نهیف قبي م رماع مکو

 رشعم بعش نم نارصعلا عدص مكو

 ةباهم يذ فرم نم اًمَصق مكو

 ارفعتم هدح اليلذ ىسمأف

 ةعجفب هاعور دق نمآ مكو

 امهيف ظعاوملاب یر ناری

 هلعفب ی زجیس اموی ءیرما لکو

 ۳ .E ِډ ٍ
 ادربي نلاهّرح واکُم يکب

 ادلابت قح نارصعلا هّرواعًت

 ادّيش ناكامرهدلا بارحخیقالو

 ادهشأو هابيغ بيجع رمأو

 ادّروأف ايانملا ضوح ىلإ اقاسو
 ادَدوُسو ماري ال اكلُم لَيازو

 ادعبأو ابرق بيجع رمأو

 اددسملا ديسشرلا الإ اعفن امو

 ادوزت ام هداز فوم لكو

 دمحلا :لاق الإ ايندلا نم جرخي موي نم ام :لاق «دهاجب نع - ۲

 .اهيلإ يندري ال مث ءاهنم ينحرحأ يذلا هلل

 :قارولا نیسحلا نب دومح لاق -۳

 هتايح صقن مسجلا يف هتدايز

 هضعب مويا ىوط اًموي ىوط ام اذإ

 اعهيلع عيمجلا ىقبي ال نادیدح

 ءانف ءاقبلا نأ ةقث ىلع

 ءا ةايحلا صقن ىلع سيلو

 ءاسم ءاسملا نح نإ هيوطيو
 ءاقب عيمجلا دعب امه الو

 :شيرق نم لحجر هدشنأ :نمهحرلا دبع نب نيسحلا دشنأ ٠٤ ١-
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 تامومذملا باتک

 ىلع راهنلاو ليللا فلتخي

 اعفرامو ايبا اددجام

 ايندلا مذ ةلاسز

 لطي م الواط اموااطَح

 سنويل لاق هنأ ؛ ا ايعش باتك يف تأرق :لاق «بهو نع - ٠۰٥
 نم يتاجانم ةذل تعز ايندلا ملاعلا بجا اذإ !ستنويااي :اا ىم نبا

 .هبلق

 ؟لئالق مايأل مرک رباص هلآ :لاق هنأ ؛ريصقلا نارمع نع -۰

 مکذحأی توملل ارح متحبصأ وو

 هب نوظعوت ام مکر جزی سیلو
 اوصقن مهنيد يف اع نورعشي ام

 لنهو دولخلا نوحرت مدآ دعب

 ادبأ

 رزح مكل ايندلا ف مئاهبلا امك

 رح رف يعارلا اهرجزي مهبلاو

 اورعش مهايند تصقن نِإو الهح

 رعقني نيح لصأل عورف ىقبت
 رثا هل يساقلا رجحلا يق لبحلاو

 مكليو :طك کلا یسیع لاق :لاق ‹« يبيصنلا لاله نب دواد نع - 0۸

 !ءوسلا ِءاملع

 .ةمايقلا موي لوه نوسنتو يلع
ٍ 

 ب دیود نع -۹

 ةنج كلم يف نوطّرفت «ةّيدر ةوهشو «ةيند ايند لحأ نم

 نولمعت طا مرم نب یسیع لاق :لاق «عفان نب

 .توملا رع مكلك ىلعو «ةريبكلا ةرحآلا نوکر تت و« ةريغص ايندل
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 ايندلا مذ ةلاسر تامومذملا باتك

 «بلق اذ رعي ام ايندلا يف حبصأ ام ءهللاو :لاق «نسحلا نع ٠١-

 .يح بلق اذ رغی ام نکلو «بلق وذ مکلکو

 نوبغملاو ‹ هنید داسفب هشاعم حلصتسا نم رساخلاو ‹هترحخآ بارخب هایند

 ل َنيِذّلا نإ ظ :موقل لاق هنإف ؛ًارقو ءةرحآلا ىلع ايندلاب يضر نَّم اظح

 .[۷:نربإ 4 اهب اونأمطاو اينذلا ةويحلاب اوضرو اَءاَقل وجرب

 نم دشأ ايندلا ربح :لاقي ناك :لاق «يعمصألا نع -۲

 .اهربخ نم دشأ ةرحآلا ربتختو ءاهربتخم

 اغنإ «نكاسم كئيهلي الو «"مهلياّر ال لهأ دنع فيض مهيف تنأ اإ

 كتايح يف تلقن ام ىلع ذعموي لزنتو «مويلا تينَب اميف ةمايقلا موي نكست

 .كعاتم نم

 :يجابنلا هللا دبع وبا يل لاق :لاق «يراوحلا يبأ نب دمحأ نع ٤-

 فيعض دبعب حيبق هنإ مهللا :تلق ؟دمح اي ةحرابلا تلق ءىش يأ يردت

 0 م ك ~~ £

 .مهقرافت ال يآ (1)

 .هرمع ةَّدَم اهنكسي هل اهتاعح يأ ىرّمُع رادلا هترمعأ :لوقت (۲)
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 ايندلا مذ ةلاسر تامومذملا بانک

 ام :ةظكلا دواد ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ :لاق «لاله نب دواد نع ٥-

 نم يتاحانم ةوالح ص اهب مغلا نإ ؟ايندلاب ٌمَعْلل امو «يئابحأ بولقل

 ءايندلا هثركسأ دق املاع كنيبو ينيب, لعجت ال !دواد اي ءاّصَّم مهبولق

 .نيديرملا يدابع قيرط عاّطق كعلوأ «يتبحم نع هركّسب كبُجحيف

 ينإو «نوزحم ينا !رباج اي :يلع نب دمحم لاق :لاق باج نع -

 لحد نم هنإ !رباح اي :لاق ؟كبلق لغشو كنزح امو :تلق «بلقلا لغتشمل

 ىسع امو ؟ايندلا ام !رباح اي .هاوس امع هلغش هللا نيد صلاح يقاص هبلق

 ؟اهّتبصأ ةأرما وأ «هتسبل بوث وأ «هتبكر بكرم الإ وه له ؟نوکت نأ
 ٠ مود اونمأي مو ءاهيف ءاقبل ايندلا ىلإ اونعمطي م نينمؤملا نإ !رباج اي
 نع مهمعُي مو «ةنتفلا نم مهناذآب اوعمس ام هللا ركذ نع مهمصي م «ةرحآلا

 لهأ نإ «راربألا باوثب اوزافف «ةنيزلا نم مهنيعأب اوأر ام كلك هللا رون

 ‹كوركذ تيسن نإ «ةنوعم كل مهرثكأو «ةنؤم ايندلا لهأ رسيأ ىوقتلا

 مهتبع اوعطق «هناحبس هللارمأب نيمار «هللا حب نيلاّرَق «كوناعأ تركذ نإو

 ةعاطل ايندلا نم اوشحوأو «مهبولقب هتبم ىلإو هللا ىلإ اورظنو «مهبر ةبحم
 لزنم ةلزام. ايندلا لزنأف «مهنأش نم هيلإ روظنم كلذ نأ اوملعو «مهكيلم

 سيلو تظقيتساف «كمانم يف هتبصأ لامك وأ «هنع تلحتراو هب تلزن

 .هتمکحو هنید نم كاعرتسا ام لجو زع هللا ظفحاو «ءيش هنم كلعم

 لمعاو «اهيف كثكم ردق ىلع ايندلل لمعا :لاق «نادعم نع -۷

 .اهيف كثكم ردق ىلع ةرحآلل

 110 -۔



 ٌريغص ناک نم :ةعرز ىل لاق :لاق « طابا نب فسوی نع -۸

 هايند يف هل عنصي نأ وجري فيك «ةرحآلا ريبك نم مظعأ هنيع يف ايندلا

 .هترخآو

 اغنإ :ءامكحلا ضعب لاق :لاق «ميركلا دبع نب اص نع -۹

 نمو «هيلع بسوحو «هنم جرح مث ءاهه اهنم ذحأ نم ايندلا نم ملسي

 ( .هيف ماقأو هيلع مدق اهريغل اهنم ذحأ

 مكدحأ ىأر اذإف مومو مومغ ايندلا امنإ :لاق «نسحلا نع ٠-

 .حبر وهف ارورس اھنم

 :يرصبلا ىسوم نب دمحأ دشنأ ٠۲١-

 ىنمئال ام اسفن هللا ىلإ وكشأ

 یققفاوم ىبأت اهتييعأو تيعأ

 2 ر 3

 ادهتحجم هللا ديعوب اهفيحأ

 اهب رقي ال راد نطومل لق لب

 تفلس ةَ ابونذ فاخت امأ

1 © #4 

 رساپب همی سر ای اه كنم ت شاب ةغيس براي

ê 
 اهيحمبأ ولآ الو يکاله يغبت

 اهيا ال انأو كالهملا اهيف

 اهيناعي اهيف ادلاح هنأك

. ٤ 
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 اهيبنكو اريذحت هللا نم انمأ اربع ارصبم موي لك يف تنأو

 اهيوحيف اسفن ةيحان لك نم اًقطتحُم كفني ام تملا ىرت ام

 اهيكابو اهيعات يحلا يف ماقو آب هلم تناك المأ تصقت دق

 ايم هلا من ةراضلا دعب مهمظعأأ هيف ىلبت یلبت برا اونکسأو

 اهينادأ هيوحت براقألا نيب اورخدا امو اهنم اوعمج ام راصو

 اهيف هفتا ام هللا رفغتساو .اهتدم مايأ يت كسفنل دهماف

 نب نیسخلا ءاعد نم ناک :لاق «يراصنألا حور يا نع -۲

 ق تح ةرحألا يف ةبغرلا يقزرا !مهللا :امهنع هللا يضر بلاط يأ نب يلع

 يف اًرصب ينقزرا !ہهللا .يايند ين ينم ةداهرزلاب يلق يف كلذ قدص فرعأ

 .افوح تائيسلا نم فاو «اقوش تاتسحلا بلطأ یتح ةرحآلا رمأ

 ايندلا نم كاف ءىش لك :لاقي ناك :لاق «كامسلا نبا نع ٣-

 اي نسما لاقف ءاينالا نسما يأ نب دعس ركذو :لاق-٤
 ..ايندلا ترکذ یتح تٴوھس !دیعس

 انيشح ايندلا انبح الإ بونذ انل نكي مل ول :لاق «نسحلا نع ٠-

 .هللا انبذعي نأ

 ال ءيش نم هللا رفغتسن یقح اولاعت :هناوحإل لحر لاقو :لاق ٩-
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 ايندلا مذ ةلاسر تامومذملا بانك

 .لمألا لوط نم لمعلا ءاس امنإ :لاقي ناك و :لاق -۷

 نباو ی اذه :اولاق ؟اذه ام :لاقف ءءاحطبلاب نيفاصتم ريبزلا نب

 .ايندلا ءالؤه مظعأ دقل :لاق و

 یلاعت هللا یحوا :لاق -رصم لزا ناک خیش- نارمع نع -۹

 .مهبولق نم يتاحانم بح عزنا نأ هب مهبقاعأ ام نوهأ

 تناک نم» :4 هللا لوسر لاق :لاق هت د كلام نب سنأ نع -۰

 بتک ام الإ اهنم هتي و «هرمأ هيلع تشو «هبلق يف هرقف هللا لعج «هه ایندلا

 تاو هلش هل عو «هبلق ي هانغ هللا لعج < م رك ةرحألا تناك نمو هل

 “«ةمغار يهو ايندلا

 مهب بهذ ايندلل ايندلا نزح :لاق «ضايع نب ليضفلا نع ۳١-

 .ةدابعلا ةوالحب بهذي ايندلل ايندلا حرفو «ةرحآلا

 يغلب باتك يف ترق :لاق ‹يئاوتسدلا بحاص مشاه نع -۲

 ريغب اهيف نوقزرت متنأو ايندلل نولمعت :* ا مرم نب یسیع مالک نم هن

 .جراوخلا نم مهو تادجنلا قرف سأر يفنحلا يرورحلا رماع نبا وه (۱)
 ثيدحلا يت هيلع مالكلا رظناو فنصملا قيرط نم ۳۳۷/۲ حضوملا يف بيطخلا هجرحأ (۲)

 .۳۷۰-۳۷۱ :مقر
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 ايندلا مذ ةلاسر تامؤمذملا باتك

 مكليو .لمعلاب الإ اهيف نوقزرت ال متنأو ةرحآلل نولمعت الو «لمعلا

 نأ لمعلا بر كشوي «نوعيضت لمعلاو «نوذخأت رجألا !ءوسلا ءاملع

 ربقلا ةملظ ىلإ ةضيرعلا ايندلا نم اوجرخت نأ نوكشوتو «هلمع بلطي

 فيك «ةالصلاو مايصلاب مکر اہک ءایاطخا نع مکاھن هللا ؛هقيضو

 كلذ نأ ملع دقو «هلزام رقتحاو «هقزر طخس نم ملعلا لهأ نم نوكي

 ىضق اميف هللا مهلا نم ملعلا لهأ نم نوكي فيك ؟هتردقو هللا ملع نم

 ر هايند نم ملعلا لهأ نم نوكي فيك ؟هباصأ ایش یضری سیلف «هل

 ملعلا لهأ نم نوكي فيك ؟ةبغر لضفأ هايند يف وهو «هترخآ نم هدنع

 امت هيلإ بحأ هرضي امو «هايند ىلع لبقم وهو هترخآ ىلإ هريسم نم

 الو «سانلا هب ربخيل مالكلا بلطي نم ملعلا لهأ نم نوكي فيك ؟هعفني

 !؟هب لمعيل مالكلا بلطي

 :انل خيش يندشنأ :لاق « هللا دبع نع ٣۳ - 

 نالا ر ززعت كلم نعو

 هاتأال توملل هسفتب داجف

 يدانّلا ىلإ نيميلا ىلع راصف
 .قيفش ىلع روبقلا تبأ دقل

 عح لك قرفت ايندلا يه

 ل رمل نیت واس نع
 انيح ٌشيعيس نأ نظي ناکو

 نينض اهب هتدحب ناكو

 انيميلل بلقلا كرحالب

 انيهر هل ٌكفت نأ اهاتأ

 انيرقلا هب نيرقلا فل نإو

 - ۹ ۔



 اذإف ءاهنم هب اولتبت م ام مكل ايندلا ريح :لاق «يروثلا نع ٤-

 .اهنم مكيديأ نع جرح ام مكل اهّريخف اهب متیلتبا

 ءاهلهأل ةمومذم راد يق متحبصأ مكنإ :لاق «نسحلا نع ٠-

 لزامو «ةعلق راد يهف ؛ذقنت هيلإ تهتنا اذإ لجأ اه برضو «ةنتف تقلح

 هيلإ مه يذلا ربح مهربحأ مث ءةباد لک نم اهیف ثبو «اهتابن جرح «ةغلب

 نيبو مهرمأو «هتعاطب كلذ نم محض جرحأ اميف هدابع هيف ّرمأو ؛نورئاض

 «هل ٌرجعُم مهنم سيلف «هتضبق يف مهف «هيلع ريخلا مهدعوو ءاهليبس مه
 ميس ؛ةفلتخ الامعأ نولمعي مهف ؛هيلع ىفخي ءيش محلامعأ نم سيلو

 ريغ بيصنو «لمع ام هللا نم ءازج لکلو «عيطّمو صاع نیب «یتش ایف

 «هباتك نم مهيلع لزنأو «هدابع ىلإ دهع اميف ىلاعت هللا عما ملو «صوقنم
 الو ءاهيف ةنينأمطلاب مه يضر الو «هقلخ نم ادحأ ايندلا يق بغر
 بيعلا يف لاثمألا اه برضو «تايآلا اهيف هللا فرص لب «اهيلإ نوكرلا

 نأ هللا دابع نم نيحلاصلل نييك دقو .اهريغ يف ةبغرلاو ءاهنع يهنلاو ءاه

 ريسع «مّلطْلا لئاَه ءنأشلا ميظع ءاهلهأو ايندلا هل تقلخ يذلا رمألا
 نیدی «دولخلا راد اهنکلو «مهباقع الو مهباوث هبشی ال «هيف مه ام هللاو

 ييعن الو هلهأ نع سوب ريغتي ال مث مهل زانم مهزايو «محلامعأب دابعلا هللا

 ؛اه مْضحملاو اهيف ةداهزلاو ءاه ضغبلاب اهبحص نم ؛لمع راد ايندلا نأو
 ىقش ؛اهه ةبحلاو اهيف ةبغرلاب اهبحص نمو ءاهتبحص هتعفنو ءاهب دعس 2
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 ايندلا مذ ةلاسر تامومذملا باتك

 اهيلع ءانفلاو «ليلق اهعاتمو «ريغص اهرمأف ؛هطحخسو هللا باذع نم هب هل

 الو « یب ال لزانم ىلإ اهنع نولوحتم اهلهأو ءاهثاريم يلو هللاو «بوتكم

 «نوجرخي اهيف ءاوثلا لاط نإو الو «نوتوميف ءانفب اهيف رمعلا لوط اهريغي
 هرش نمو «ددعاف كلذلو ؛بلقنملا ركذ اورثكأو «نطوملا كلذ اورذحاف

 ربكأ ايندلا نم !مدآ نبا عطقاو « ينافلا ليلقلا عاتملا كيه الو «برهاف

 .ريصت هللا ىلإ تم يردت ال كنإف ؛ادغ ادغ لقت الو «كلَحأ دابو «كمه

 لوا نإف ؛هنم نامألا كتأي مل ام ْنَمأت الو ءاًرتغُم !مدآ نبا ای نکت الو

 نم دبالو «نآلا تح نهنم صلخت مل «كمامأ رومألا تاعظفمو «مظعألا

 نم ةاحنو اهّرَش نم ةيفاعب امإف ؛اهلك رومألا كلت روضحو «كّلسملا كلذ

 .شاعتنا الو ريخ اهدعب سيلف «ةكلهب امإو ءاهوح

 ٌرشب هقلعتف ايندلاب كبلق قلعت ال !مدآ نبا :لاق «نسحلا نع -

 اقمُح ؛لحلا كغلب ام ءرملا اهيأ كبسح .اهباوبأ قلعو ءاهابح عطق «قّلعم

 تاهیه .ةعاسلا مغ يف تنأو «كدلوب يهابت اقمحو «كلاعب يهاب

 .مدآ ينب قانعأ يف دئالق لامعألا تيقبو «لاحل ايندلا تبهذ !تاهيه

 :ءارعشلا ءامكح ضعب لاق -۷

 اقر هلمأتو وجرت ام كافك . . .ىقبت نأ لّموُأ ينافلا لزتمل ابأ

 رل اهتاذل وفص هيلإ وعديو ٠ ءاهصاقتنا ديزي ايندلا ىوق تيأر
 اقد نِإو الیلح ابطح اھبطحخ یرت ةقرف كل ثدحم موي لك يفو
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 ايندلا مذ ةلاسر تامومذملا بانک

 ىقبت نأ عمطتف ىقبب دحأ اهب الو ةيقاببايندلاام كرمعل
 :ءارعشلا نم ميكح لاق - ۸

 بيشَم هنم نْيَضراَعلا العو بيئك وهف بابشلا هنم ناب

 ُبيبح اهيلع يل قبي ملو  ايندلا نم يّجرأ اذام يرعش تيل
 ُبوطُخْلا ينم ديرت ام يترسح يڏڌو له نم بوطخلا ينتدرفأ

 بيطي قارفلا عم شيع يأ  قارف ليلخ نم يل موي لك
 دق ايندلا هذه نم رومعملا نأك :لاق «كامسلا نبا نع -۹

 .مومحلا عضف مثف هلهأب خانأ دق ةرحآلا نم لوفغملا نأكو «لحترا

 «سيلبإ لإ رظن لالا ىسيع نأ ؛زيزعلا دبع نب ديعس نع ٠-
 ءيش ي هكرشأ ال «لأس اهايإو «جرح اهيلإ ايندا نوكرأ اذه :لاقف

 .اهنم جرح ىتح اكحض اهيف رثكأ الو «يسأر تحت هعضأ ارجح الو ءاهنم

 مرم نب ىسيعب سيلا رم :لاق «دلاح يأ نب ليعامإ نع -۱
 اذهب ايندلا نم تيضر دق !ىسيع اي :هل لاقف «ارَّجَح دّسوتم وهو

 عم كل اذه :لاقف «هيلإ هب فذقف هسأر تحت نم هذحأف :لاق ؟رججلا

 .هيف ىل ةحجاح ال ايندلا

 فيك :4 رمع نبال تلق :لاق « يسنعلا ءيناه نب ريمع نع - ۲

 .ةيرقلا سيئر نوكرألاو «نيقاهدلا نم ميظعلا :نوكر ألا )١(
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 متنأ «رداغب مه الو «دماحب مكل انأ ام :لاق ؟ءالؤه ينو «انيف لوقت

 يف بابذلا تفاهك رانلا يف نويْفاَهَ «مكنيب اهومُكسفانت ايند باحصأ

 كلأ ؟تيأرأ ؟تيأرأ :تلق «تعش نإ :لاق ؟تیأرأ :تلق :لاق .قّرَمْل

 .كلحر ىلإ قلطنا ؟لحر
 ؛هوجو ةئالث ىلع دهزلا :لاق ‹عيطم يبا نب مالس نع ۳

 ءايندلا هنم ءيشب داري الو ‹لوقلاو مك هلل لمعلا صلح نأ :دحاو

 دهزت نأ لالحلا :ثلاثلاو «حلصي ام. لمعلاو «حلصي ال ام كرت :يناثلاو

 :اهاندأ وهو «عّوطَت وهو هيف

 موي ناك اذإ» ل هللا لوسر لاق :لاق هل كلام نب سنأ نع ٤-

 هنودبعي ةقرفو ءايندلل كك هللا نودبعي ةقرف :قرف ثالث يتمأ تراص ةمايقلا

 :ایندلل هنودبعی اوناک نيذلل لوقیف «هرادلو ههجول هنودبعی ةقرفو «ةعمسو ءابر

 ‹«كناكمو كلالجو كتزعب :نولوقيف ؟تدابعب متدرأ ام «يناكمو يلالجو يتزعب

 نيذلل لوقيو .رانلا ىلإ مهب اوبهذا ءائيش كلذ نم لبقأ مل ينإ :لوقيف .ايندلا

 :نولوقیف ؟قدابعب معتدرأ ام ‹يناکمو يلالجو يتزعب :ةعمسو ءاير هنودبعی اوناک

 اوبهذا ءائيش كلذ نم ليقأ ر ينإف :لاق .ةعمو ءاير «كناكمو كلالجو كتزعب

 يلالجو يقزعب :هرادلو ههجول هنودبعي اوناك نيذلل لوقيو :لاق .رانلا ىلإ مهب

 كهجول «كناكمو كلالجو كتزعب :نولوقيق ؟ٍتدابعب عتدرأ ام «يناكمو

 . (ةنجلا ىلإ مهب اوبهذا ‹متقدص :لوقيف .كرادلو

 نب ديبع هيفو ۲٠۹/۰ طسوألا ق یناربطلا هاور ١١۱/۱۰: عمحملا يف يمتيملا لاق (۱)
 ك
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 مكيصوأ :هتبطح ف لاق هنأ ؛هظ بلاط يأ نب يلع نع ٠-
 ءاهكر ت نوبحت ال متنك نإو «مكل ةكر الا ايندلل كرتلاو « هللا ىوقتب

 لثمک اهلثمو مكلثم اغنإف ؛اهديدحج نودیرت متنک نإو «مکماسحأ ةيلبملا

 مهنأكف “َلَع ىلإ اضف وأ «هوعطق دق مهنأكف ءاقيرط اوكلس فس

 ىسع مكو ؟ةياغلا ىلإ يهتني ىح ىرحلا يرجي نأ ىسع مكو «هوغلب دق
 الف ءاهقرافی یتح هبلطي ""ثیثح بلاطو ؟ایندلا نم موی هل ْنَم یقبی نأ

 هناف ؛اهمیعنب اوحرفت الو «عاطقنا ىلإ هنإف ءاهئاًرَضو «اهسؤبل اوَعَرْجَت

 .هنع لوفغع. سيل لفاغو «هبلطي توملاو ءايندلا بلاطل تبجع «لاوز ىلإ

 :ةكا ىسيعل اولاق نييراوحلا نإ :لاق ءريشب نب ملس نع 1

 ايندلا اوضغبا : :لاق ؟كک هللا ىلإ انببحب ادحاو المع انْلع !هللا حور اي

 .هلا مکییح

 «ةعيطحخ لك سار ايندلا بح :لاق «رانيد نب كلام نع - ۷

 رش لګ ةيعاد رمخلاو «ناطيشلا ةلابح ءاسنلاو

 ي

 .تاقث هلاجر ةيقبو روهمحلا هفعضو نابح نبا هقثوو يزارلا متاح وبأ هيضر قاحسإ
 :ظفاحلا هيف لاق فنصملا دنع امك حلاص نب ديمحلا دبع هعبات.دقف «هب ديبع درفني م :تلق

 هنع لاق ۳۲۷/۰ بعشلا يف يقهيبلا هجرخأ ىسوم نب هللا ديبع كلذك هعباتو .قودص
 .عیشتي ناك ةقن :ظفاحلا

 .نورفاسم موق :رفس (۱)
 .ةمالع يأ (۲)

 :عیرشس :تيثح )۳(
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 نم نإ :لاقف «دهزلا نع ءامكحلا ضعب لقس :لاق «يلع نع -۹

 «جرح الإو هلل هدوعق ناك نإف ؛هلزام يف مك دحأ دعقي نأ دهزلا ىندأ

 يضر هلل هعوجر ناک ناف ؛عحر الإو «يضر هلل هج ورح ناک نف ؛جرخيو

 «هَسَبح الاو يضر هلل هحارخإ ناک نف ؛همهرد جرخچو حاس الإو

 همالک ناک ناف ؛ملکتیو «هب یمر الإو يضر هلل هسبح ناک ناف ؛هسبحیو

 . .ملکت الإو يضر هلل هتوکس ناک ناف ؛تکسیز «تکس الاو یضر هلل

 .اوبعتت الف الإو كك هللا ىلإ قيرطلا اذه :لاقف ؟بعص اذه :هل ليقف

 يبا نب ثيل نم :ثيل بتک :لاق «ناميلس نب رمتعلا نع ٠-
 ال يذلا هللا كيلإ دمحأ ينإف ؛كيلع مالس :ناحرط نب ناميلس ىلإ ميلس

 ينإف ؛دعب امأ :هلوسرو هدبع ادمح نأ دهشأو ءميظعلا يلعلا وه الإ هلإ

 انلعج «رثك وأ هنم لق ام هلمع نم هعفني يقتملا نإف ؛هللا ىوقتب كيصوأ

 انناوخإو انلهأ انلبق نمو نحنو كيلإ تبتك «نيقتملا نم هتمحرب كايإو هلل

 ركذت كباتك يناتأ .دمحلا هلف «هتيفاعو هللا ةمعنب ءيش نم ناك ام ىلع

 اغنإ لسرلا نأ ملعأ دق «هللاب الإ ةوق الو «لقع يذ ىلع ىفخي سيل ام هيف

 باحصأ كردأ نم نثدح ؛اهيف سانلاو «ةرحآلا ءانبو ءايندلا مدهب تشعب

 .ضرألا يا بهذ :حاّس (۱)
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 ايندلا انكرتو «ةرحآلا ىلإ انلبقأ انملسأ اذإ انك :اولاق مهنأ هل لوسرلا

 رمأ اوكرتو «مهایند رمأ ىلع اولبقأ مويلا سانلا نإو ‹كرشلا لهأل

 .مهترحخآ

 ؟بغارو «رباصو «دهاز :ةلال سانلا :لاق «كامسلا نبا نع ٥٥۱-

 عابتا نع هردص نم نازحألاو حارفألا تحجرخ دق حبصأف :دهازلا امأف

 نم ءيش ىلع نزح الو «هاتآ ايندلا نم ءيشب حرفي ال وهف «روُرُعلا اذه
 ف زرا اذهف رسي ىلع مأ «َحَبْصَأ رسع ىلع يلابي الو «هّتاف ايندلا

 رفظ اذإف «هسفنب اهانمتيو «هبلقب ايندلا يهتشي لحرف :رباصلا امأو .هدهز

 ُعلَطَ ولف ءاهتبقاع ءوسو ءاًهتاتش ةهارك اهنع هسفن ٌمَجلأ اهنم ءيشب

 نيأ نم يلابي الف :بغارلا امأ .هتفعو هتهازن نم تبجع هسفن يف ام ىلع

 حرح وأ «هبّسَح هيف عضو وأ «هضرع اهيف سند يلابُي الو ءايندلا هتتأ

 .اوركذي نأ نم نَا ءالوهو «نوبرطضي هَر يف ءالؤهف «هنيد

 :نمحرلا دبع نب نيسحلا دشنأ - ۲ ١

 اهتالاح سانلاب تفلتحا املاطو افلتحا دق ايندلا ةحاح اًبلاطو

 اهانع سفنلا حيريل بلاطو ٠ اقوا سفنلا حيرْيل بلاطف
 .ةطحخسم “ةعسلا لهأ ىلع كلوحخد :لاق «نسحلا نع -ه۴ (

 .ايندلاو لاملا لهأ يأ )١(
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 ايندلا مذ ةلاسز تامومذملا تاتک
GEO TESORO SOO SG N O OD TG TO SI ORT O 

 .ارارتغا الإ دحأل ايندلا تطسب ام :لاق «نسحلا نع ٤ ٠٠-

 :نمهحرلا دبع نب نيسحلا دشنأ - ٥٥

 عاطقنا ىلإ لوو ال ليوط مهب ايندلا بلاطل تلفك
 : و

 عاستا ىلإ لوؤي ال رقفو زرع ريغب ةايحلا يف لذو

 عافترا يذب سيل صرحلا ذبعو ادبع هيلع لازي ال صرحو

 ام :شيرق نم لحرل ليق :لاق «نمحرلا دبع نب نيسحلا نع ٠٩

 سفنلا قلص هنكلو «معطملا ةنوشخجب الو فشقتلاب وه ام هللاو :لاق ؟دهزلا

 .ةوهشلا بوبح نع

 ىلص املف «عم ام هبجعأف ةبطخلا عمسف «ةعمجلا ىلصف ةنيدملا يبارعأ

 نم ىأرف «ماعطب يتأف لحد نم عم يبارعألا لحدو «هلزام ىلإ فرصنا

 :لوقي ًاشنأف «هب ملكت ام هبشيب مل ام ماعطلا ناولأ

 لصع مهو انبوقت مهمهي مهنآ برثي لهأ نم ينبار دقل

 لعث اهب ردي ام تح قيوافأ اهنوعضري مهو ايندلا انل اومذو

 لعفلا هدسفي لوقلا نسح نكلو اونسحأف اولاق داوعألا اوبكر اذإ

 ام نوملعت ول» :للَئ هللا لوسر لاق :لاق هلظ ءادردلا يبأ نع -۸
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 عرثآلو ءايندلا مكيلع تناهو (اليلق - رينك متيكبل ملعأ

۳ » 
 (ةرخآلا

O 

 الو ءا سراح ال مکلاوما متک ر تلو «مکسفنا ىلع نوکبت “"تادعصلا

 «ةرحآلا ركذ مكبولق نع بيغي نكلو «هنم مكل دب ال ام الإ ءاهيلإ عجار
 ال نیذلاک مشرصو «مکلامعأب َّكْلْمَأ ايندلا تراصف لمألا اهرضحو

 هتبقاع هيف ام ةفاخم اهاوه عدت ال يتلا مئاهبلا نم رش مكُضْحبف «نوملعي

 نيب قرف ام «نيد ىلع ناوخإ متنأو «نوحصانت الو «نوباَحَ ال «مکل

 مکل ام «متبباحتل ربلا ىلع متعمتحا ولو «مکرئارس ثْبح الإ مکئاوھا

 مكدحأ كلعبال «ةرحآلا رمأ ىف نوحصانت الو ءايندلا رمأ يف نوحصانت

 يف ناعبإلا ةلق نم الإ اذه ام «هترحآ رمأ ىلع هنيعيو هبحي نمل ةحيصنلا

 مترثآل ايندلاب نونقوت امك ءاهرشو ةرحآلا ريخب نونقوت متنك ول «مكبولق

 انإف ؟بلاغ ةلحاعلا بح :متلق نإف ؛ مكر ومأب كلم اهنأل «ةرحآلا بلط

 ةقشملاب مكسفنأ نوّدكت ءاهنم لجآلل ايندلا نم لحاعلا نوعدت مكارن
 متققح ام «متنأ موقلا سثبف «هنوكر دت ال مكلعل رمأ ف قارتحالاو

 ) )1ديمح نب دبع هاور :۳1۹/۷ فاحتإلا يف يريصوبلا لاق «حيحص ثيدح انه ىلإ ۲٠٠١

 رصتخملا) رازبلاو ۲/٤٥١( مكاحلاو ٤ يف هلصأو .دانسإلا حيحص لاقو

 يراخبلا) نيحيحصلا  ۱۳١۰/۸ملسمو ٤/ )۱۸١۲.سنأ ثيدح نم امهريغو

 .هجرح نم دحأ مل ثيدحلا نم ءرحلا اذه (۲)

 .تاقرطلا يأ (۳)
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 ايندلا مذ ةلاسر  تامومذملا باتك

 هب ءاج امم كش يف متنك نإف !مكيف غلابلا ناعإلا هب فرعي اع مكناعإ

 «مكبولق هيلإ نفمطت ام رونلا نم مكيرنلو «مكل نيف انوتأف ب دمحم

 يث يأرلا باوص نونيبتل مكنإ مكر دْعَف مكلوقع ةصوقنلاب متنأ ام هللاو
 ايندلا نم ريسيلاب نوحرفت مكل ام «مكر مأ يق مزحلاب نوذحخأتو «مكايند

 يف كلذ نيبتي تح «مكتوفي اهنم ريسيلا ىل نونزحتو «هنوبيصُأ

 اهيف نوميقتو «بئاصملا اهنومستو «مكتتسلا ىلع رهظيو «مكهوحو

 يف كلذ نيبتي ال ام «مهنيد نم اريثك اوكرت دق مكتماعو «متآملا

 مكضعب ءاقلب مكنم ارت دق هللا ىرأل ينإ «مكلاح ريغتي الو «مکهوجو

 نأ ةفاخم هركي ام هبحاص هلبقتسي نأ ه هرکی مکلکف «رورسلاب اضعب

 ىلع مكيعارم تتبنو «لغلا ىلع متحبصأف «هلثمب هبحاص لبقتسي

 «مكنم ينحارأ هللا نأ تددول < «لحألا ضفر ىلع مّفاصتو © دملا

 ريخ مکیف ناک ناف «مکر باصی م ایح ناک ول هتیؤر بحأ نع ینقحلأو
 ىلع نوعتسأ هلايو ءاريسي هدمت هلل دنع ام اوبلطت نإو «مكقمما دقق

 O + “f) .گ . :
 هيلعو لبقأ ريمع نب بعصم نأ ؛ريبزلا نب هورع نع - ۹

 "هرم

 ةناتنل لبإلا رعبب دقحلا هّبشف ردصلل نمدملا دقحلا وهو ةنمد عمج :نمّدلاو «ريعبلا :نمّدلا )١(

 ۔امھنم لک

 .بارعألا اهسبلت فوص نم ةدرب :ةرمت (۲)
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 هوأر املف ؛هباحصأ نم رفن هعمو سلاح ي يبلاو «"هیراّوث داکت ام

 :لاق .اريح كيب يبلا هيلع ىنثأف :لاق .هنوطعي ام مهدنع سيل «اوُسَكُت
 شیرق نایتف نم یتف امو هیوبأ دنع هتیأر دقل» : هللا لوسر لاقف «ملسف
 امأ ءهلوسر ةرصنو هللا ةاضرم ءاغتبا كلذ نم جرخف «هنامعنيو هنامركي «هلغم

 أي ال هنإ امأ ءاهيف مكسفنأ تحارتسال ملعأ ام ايندلا نم نوملعت ول مكنإ

 يف حوریو ةلح يف مكدحأ وُدْغيَف مورلاو سراف اوحتفت تح اذك الإ مكيلع
 .(ىرخأب مكيلع حاَرْيو «ةعصقب مكيلع ىَدْغْيو ةلح

 ٠۰- كفالخب ملاعل نإ :ناطح نب نارمع يل لاق :لاق «ةداتق نع ‹

 :لاقف «يديب ذحأ مث .ظفحأ كلذ ىلع نکلو

 | ر کک عترت هال تنأو نونملا بير اهسأكب سوفنلا ىقست تم تح
 عدحي ال اهلتمب بيبللا نإ لئاز لظك وأ مون مالحأ

 عمحت كلابأ ل ريغل له مأ اداز كموي لبق نم ندورَتف

 اع كردم ةرحآلا بلاطف :ناَبطي ناّبلاط :لاق «نسحلا نع ١-
 امو ءاليلق اهنم بيصي نأ ىسع ايندلا بلاطو «هيلع هب توف ال «بلط

 ءيككْلا دشأ لاو ارلَك اهلهأ ىلع تحتف امل ايندلا نإ «رثكأ اهنم هتوفي

 ٍ .هرتست :هیراوت (۱)

 يقهيبلا هجرحأ امك كلذك يمهذلاو هنع تكسو ۷۲۸/١ كردتسملا يف مكاحلا هجرحخا (۲)
 .فيعض وهو ؛ةديبع نب ىسوم هدانسإ قو ۲۸٦/۷. بعشلا يف
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 ةمرح مهضعب لحتسا حو «فيسلاب ضعب ىلع مهضعب ىدع تح

 .هرثكأ ام اداسف اذه ايف « ضعب

 الاص تعم :لاق «يدجنلا ورمع يأ نوميم نب یسیع نع ٢-

 ‹يکبي مث :لاق ؟اهفرع نم نيع ايندلاب رَ فيکو :همالک يف لوقي يرلا
 لبق اهنع مكسفنأ اولحر «نيمدقتملا ةيقبو «نيضاملا فَلَح :لوقيو

  .ىكب م :لاق .لزن دق بيرق نع رمألا نأكف «ليحرلا

 :يشرقلا رفعج وبأ دشنأ -ه٣

 رادلا هذه نم ةعلق ىلعانإ

 وضم نيذلا راثآ بدننو يكبن

 ررغ ىلع ايندلا انترامع تلاط

 لجع ىلع لاحْرتب ثّ نم اي
 لهم يف توملا لبق كسفنل رتحاف

 اهتنيزو ايندلا ةرحافم كرتاو

 _ راكبإو ءاسمإي اهنع قاس

 رائاب راثآ قحلت فوسو

 راّمع ريغ انآ ملعن نحنو

 رانلاو زوفلا ريغ ةلححا سيل

 راتخ لک یقشیو زوفن ادغ

 راعلاو رخفلا موي ةمايقلا موي

 :اضيأ يشرقلا رفعج وبأ دشنأ ٠٤-

 اهَتلن نإو ايندلا ةياغ له

 ىقبيامو وجرتامل لمعاف

 دوحلمورق ىرثالإ

 دودمم ةا هلاب لبحلاو

 ۔ 4٩ -



 :نامعنلا تنب ةقرح تدشنآ - ۵ ٥

 فصنتن ةَقوُس مهيف نحن اذإ انرمأ رمألاو ساقلا سولسن انيب

 فرو انب تارات ُبْلَقت اهميعن مودي ال ايندل فأف

 دبع لس :هيف اباتك ورم لهأ نم لحجر يلإ عفد :رکب وبا لاق ٦-
 مركتي نأ ماعلل يغبني :لاق .؟هنع مركتي نأ ملاعلل يغبني ام :كرابملا نب هللا

 .لاب ىلع هنم نوت الف ءايندلا نع هسفن عفريو «هيلع هللا مرح امع

 :لاق ؟هل انرکش میظع لعجن نأ يغبني ام :لیق هللا دبع لسو -۰۷

 الإ نوکت ال مکترخآ ةدايز نأ كلذو «مكايند ناصقنو «مكترحخآ ةدايز

  .مكترخآ ناصقنب الإ نوکت ال مکایند ةدایزو «مکایند ناصقنب

 «بلقلا ىف ايندلا بح :لاق «كرابملا نب هللا دبع نع - ٠

 ؟هيلإ ريخلا لصي ىتمف «' ةتشوتحا دق بونذلاو

 :تايبألا هذهب لثمتيو «ىونلا

 هيدل ترثک املک اباذع هيدي ي ىه نمل ايندلا ىرأ

 هيلع تناه نم لك مرکو رعصب : ب اه نيمركملا نيه ك

 هيلإ احاتحس تثك ام ذحو هعدف ءىش نع تينغتسا اذإ

 .هب تطاحأ :هتشوتحا (۱)
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 يحوأ هنأ انغلپ :لاق ل الان ن دنع نع وال ا

 و نامعنلا نب دم دمحم دشن -۷

 نعت ميظعلا مويلاب تنك ول

 انممطم شيعلاب نكت مو
 المقام نوژاجُم ام وي

 اَنْلقَأ ام لامعألا فلاس نع

 :هللا دبع نب نيسحلا دشنأ -۲

 يحراوج نم ظعاو ينظعي ۾ اذإ

 اهبالح نم يجترأ ايند لمؤأ

 ذحخآ لثم نكي ايندلا ضباق نمو
 همانم دنع رورسملا ملاحلاكو

 هرورس ىلو ليللا لوت املف

 انجس كيلع ايندلا تناکل

 انأ فيعضاي u ی

 اتلس كق ا دق وسل

 ا کک ام

 قاب هاوس ءيش امف عفنل

 عقا توملا دروم مس ةلالغ

 عباصألا جورف هتئاح ءاملا ىلع

 عحاه مالحأ نم ثاغضأ ةذلب

 عئاجفلا تافطاع هيلع تداعو

 ‹ةكم ينيعرلا ناوفص يبأل تلق :لاق «يراوحلا يأ نبا نع -۳

 اهمذ يتلا ايندلا ام «هيلع فقيو «هيلع ملسيف ءيجي ةنييع نب نايفس ناكو

 نم تبصأ ام لك :لاق ؟اهبنتجي نأ لقاعلل يغبني ي يتلا نآرقلا يف كك هللا

 ةرحآلا هب ديرت اهيف تبصأ ام لكو «مومم وهف ايندلا هب ديرت ايندلا
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 اذإف ؛ايندلا نوبلطي اوناك :لاق «ميهاربإ نع شمعألا نع ٤-

 تلق .هبجعأف نارمع نب فاعملا هب تثدحف .ةرحآلا اوبلط نيعبرألا اوغلب

 توق :لاق ؟نيعبرألا دعب ةرحآلا بلط ءىش يأب !نمحرلا دبع ابأ اي :هل

 .مويب موي

 ةرصبلا لهأل ابدؤُم تعم :لاق «يراوحلا يبأ نب دمحأ نع ٥-

 كيلإ :لاق !ناسغ ابًأ اي :لاقف «باش هءاحو «ناسغ وبأ هل لاقي

 ةعزعلا تعقو اذإ :لاق ؟بلقلا نم ايندلا لحترت ىتم :لاق .يبيبح اي

 عقت م اذإو ءءامسلا توكلم يق بلقلا جّرَدو «بلقلا نم ايندلا تلحر

 .ايندلا ىلإ عجرو «بلقلا برطضا ةعيزعلا

 :لاق .ينصوأ هللا دبعل تلق :لاق «نسحلا نب يلع نع ١-

 .تعطتسا ام ايندلا نع “فاحت

 ناک :لاق «ةرازف نم خيش نع نمحرلا دبع نب نيسحلا نع -۷

 .هركنيلف ءاخر اهيف مكدحأ ىأر اذإف ءءالب راد ايندلا :لاقي

 يأ :ءاملعلا ضعبل ليق :لاق «نمهرلا دبع نب نيسحلا نع -۸

 م ءملعلا :لاق ؟دهزلا امو :ليق .دهزلا :لاق ؟ةقافلل عفدأ هدحأ ءيش

 امهيأف :ليق .سيسخلاب عيفرلا بلط مث «ةرحآلاو ايندلا نيب ام قرفي

 .ايندلا نم ءىش يف ركفلا لامعإ كرت :لاق ؟ىدخأ

 .دعتبا يأ (۱)
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 :دواد نب ميهاربإ دشن -0۹

 اهيحو اموي كيلملا دنع نيه جولا وذ باتخغملا نوكي ال

 اهيقف نوكي اهتاذلو اي ذدلا نم لوضفلا بلاط الو ال

 اهيفكي ام سوفنلا اوحابأ اذإ ميعن لك نودهازلا كردأ

 اهيف لظ يذلا لك اهنم هنن ىعيامفاهيف صيرحلا قرّتساو

 اهيفصي نم ليلذلاو ةقم اهغدص نم ديزت راد يه

 :الطكا مرم نب ىسيع لاق :لاق «يدع نب ایرکز نع -۰

 لهأ يضر امك «نيدلا ةمالس عم ايندلا ءيندب اوّضرا !نيراوحلا رشعم اي

 .ايندلا ةمالس عم نيدلا ءيندب ايندلا

 :رعاشلا لوقي كلذ ييو :ءايركز لاق

 نوڈلاب شيعا ين اوّضَر مهارأ الو اوعنق دق نيدلا ىنذأب الاجر ىرُا

 نيدلا نع مهايندب كولملا ىنغتسا امك كولملا ايند نع نيدلاب نغتساف

 امأ :ءامكحلا ضعب لاق :لاق «نمحرلا دبع نب نيسحلا نع -۱

 موی لک يف « افسح مکموسو (اقسع مكبر تلاز امف ایندلا متولب

 متعطأو «مكبذكف لمألا متقّدص امنإ «ديتَع نزحو «ديدخ لغش اهيف مكل

 .توملا نيسلا ناكسإيو ًامّلَظ :افسع )١(

 .ةصيقنلا :فسخلا (۲)
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 ايندلا مذ ةلاسر تامومذملا بانک

 نم هلبق اما ءاعظفم مل ءالؤهف «مکد نع نوکی نأ قحا هيف ام نآ نوردت

 نم هنورت يذلا امأ «مكيفاوت مكتالاح يأ يف نوردت ال يتلا هتاتعب فوخت
 ةد دعب "اقالخإو «ةوق دعب افعض صاقتنالا نم "مك ورع امف هبابسأ.:

 مکداسحأا نم توعب موی لک يف «ةحص دعب امقسو «بابش دعب امریهو
 ةرارع. مکیلع مجهي تح «مکئانف نع مکر خيو «يكسفنأ مكل يعني تيم
 موي ىلإ رفا عئادوو «توملا نئاهر اوريصتف «هقاذَم ةعاظفو «هسأك
 ( .مولعملا تقولا

 ايندلا نم ءيشب هبلق نم: حرف نم :لاق «هبنم نب بهو نع -۲
 نم هناطیش )یری هيمدق تحت هتوهش لعح نمو ءةمكحلا اطحخأ دقف

 .بلاغلا وهف هاوه هيلع بلغ نمو «هلظ

 ۰ دن بزداپو كشت لمعا !مدآ نبا :لاق ‹«يعازوألا نع -۳

 ةيقب لع ليكل ريسألا ليوَعك 7? وعاو «بناح لک نم تيتو

  ملستسا ءاهنم كغلب ام كبسح «ضرألا فارطأ ف اهبلطو ايندلل كرمع

 .مككلهأ :مکقبواف (۱)
 :مکبیصی :مکو رعي ()

 .اًمَدقو یب :اقالخإ )۳(

 .تفاخب : قرف 3

 .حايصلا وهو ليوعلا نم :لوعأ 0
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OT TSG TO 

 ىلإ رفس يق كنإف ؛نامألا بلط ين ساو ‹كتقافو كرقف مويب زعت ءاعئاط

 . ءادبأ دلحخ يف رانلا لهأ رهس ٌركذاو ءاًئاظقيو امئان كب درطي تولا

 ِرخآ كلذ نوكيف «رانلا ىلإ كبك هللا دنع نم كب فرصني نأ ٌأفوحتو

 يقب اغإو «ةياغلا ”تقهار دق كنأ ركذاو ءاحرلا عطقنمو «هللاب دهعلا

 ذحو ءايندلل هينفت نأ كرمع ةيقبب بغراو ءامركتو ارّبصت ذَدَسَف "وَما

 .كلغشي ام اهنم عدو «كترحآل كلصوي ام اهنم

 يبأ ىلإ ميعن نب ريهز بتك :لاق ءرافغلا دبع نب هللا دبع نع ٤-

 هلإ ال يذلا هللا كيلإ دمحأ ينإف ؛كيلع مالس :رافغلا دبع نب هللا دبع ديعس

 يف هرم ىلإ ءاهتنالاو «هتعاطو هللا ىوقتب كايإو يسفن يصوأو «وه الإ
 اوناك ا موق لك ىزحي اغنإو «نيقتملل ةبقاعلا اغنإف ءاهلك تالاحلا

 ىلإ ريسمو «ةيفاع يف انأو !خأ نب اي كيلإ بتكأ ينإف ؛دعب امأ .نولمعي

 يف هللا هللاف ءانيديأ تَمَدَق ام انيلع ظوفحم اذك «تالاحلا يأ ىلع تولا

 لوضف نع دعباو «كمأو «كيبأ عرصم يف ةركفلا رثكأ !خأ نب اي !كسفن

 ةرحخآلا رادل رثكألا لمعلا اهيف انقّررو «لقألاب اهنم كايإو هللا اناًلضر ءايندلا

 نع ال هنإف ؛هتمحرو هن طحاس ريغ اتیلع وهو ءاهنم كايإو انجرخب ىح
2 

 نوبسح ما :كاك هللا لوق سنت الف !خأ نب اي تعطتسا نإو «هریغ كلذب

 :تبرتقا :تَمهاَر (۱)
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 ھ2 و

  IE.دررا]4 (2) نوبتکم مهند السرو لب مهو جو مهرس عمسن ۸۰] .

 دمحأ يلإ بتك :لاق «يقشمدلا نمؤملا دبع نب قاحسإ نع ٥-

 :هباتك يف ناكف ىكاطنألا مصاع نبا

 انم ملاعلا «ىوهلا ةبلغب هحاومأ انيلع برطضت ةَرْيَح رهد يف انحبصأ انإ

 انم لهاماو «ملعلا نم هيعّذي ام عم ايندلا نوقم انم ملاعلاف لمار
 «عبشي ال رثكاو «عنقي ال لقلاف ؛هملاع ةنتف نم “مسسم ءاه قش

 ةَدِع انلوبق نم كايإو هللا انذاعأف و ی اطل لش دف لک

 كظعي ءانمؤم الإ بحصت ال !ىحأ اي «نيملاعلا بر ةدع اًنكرَو ‹سيلبإ

 كوثنرو «ءالؤه ريغ تبحص ىتمف ؛ايقت انمؤم وأ «هلوق قيداصمو «هلعفب

 امهنإف ؛ةبغرلاو صرخحلاو كايإو «كرومأ يف ةريسلا حبقو «كنيد يق صقنلا

 ‹قحلا نع كدصي هنإف ؛كاوه ىلإ ليملاو كايإو ءاضرلاو ةعانقلا كنابلسي

 نإ ام رض نأ كايإو حاف كبلقو هللا ىشخت كنأ رهظت نأ كايإو

 .مالسلاو .كادْرأ هترمضأ نإو « كارخ أ هت رهظُأ

 الجر عمو هل كلام نب سنأ تعم :لاق ءاقردلا يبا نع -1

 لهأ كئلوأ :لاق ؟ةرحخآلا يق نوبغارلاو ءايندلا يق نودهازلا نيأ :لوقي

 .ردب

 !دهاز كلام !دهاز كلام :نولوقي :لاق «رانيد نب كلام نع - ۲۷

C1)عباتو دلمُم :المتشم : 
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 نب رمع نودهازلا امنإ ؟ءاَسكو ةبح كلاملو ؟كلام دنع دهر يأ

 .اهكر تف اهاف ةرغاف ايندلا هتتأ زيزعلا دبع

 دهزلا :ءامكحلا ضعب لاق :لاق «يزارلا هللا دبع بأ نع -۸۸

 .تاوهشلا كرت دهزلا :مهضعب لاقو .كبك هللا نع كلغشي اميف

 ليقو ‹«ثراحلا نب رشب تعم :لاق ‹«فسوپ نب دمحم نع -۹

 ليق «هسفن عّيض «ةرحآلا ىلإ بهذو ءايندلا عج :لاق «نالف تام :هل

 عفني امو :لاقف «ّربلا باوبأ نم اباوبأ اوركذو «لعفيو لعفي ناك. هنإ :هل

 ةمعن اّمإ رطح ربكأ ىلع ايندلا ف ءرملا :ءامكحلا ضعب لاق ٠-

 تّردك دقلف «ةيضاق ةّينم امإو «ةيراح ةبيصم امإو «ةلزان لب امإو «ةلئاز

 «رذح ىلع ايالبلا نمو «رطحخ ىلع ءامعنلا نم وه ؛لفغ نإ ةشيعملا هيلع

 .نيقي ىلع ايانملا نمو

 نع ةلفغلا :رفكلا بقانم نم ثالث :لاق «هبنم نب بهو نع -۱

 ."ةريطلاو ءايندلا بحبو «كّك هللا

 ةنيب ىلع مويلا متنأ» :لاق ي يبلا نأ ؛ هط كلام نب سنا نع -۲

 متنأ «هللا ليبس يف نودهاجتو «ركنملا نغ نوهبتو «فورعم اب نورمأت مكبر نم

 .ةخناف :ةرغاف )1(

 .مۇاشتلا :ةَريطلا )۲(

۹ 



 ايندلا مذ ةلاسر تامومذملا بانک

 ةركسو «لهجلا ةركس :ناركّسلا مكيف رهظت ل «مكبر نم ةنيب ىلع مويلا
 نيرجاهملا نم نولوألا نوعباتلاف ؛ةينالعو ارس باتکلاب ذئموينولماعلا شيلا

 لب» :لاق ؟مهنم وأ ءانم !هللا لوسر اي :اولاق .«نيسخ رجأ مه راصنألاو

 ٤ ٠ .«مکنم

 :لاق ؟ةين مهقدضأو ةمه سانلا دعبأ نم :ءامكحلا ضعبل ليق -۳

 .هلغش ةنحلا بلط ىلإ فطعو فرص ايندلا قرْعَتسا نم

 دنع ايندلا مذ موق رثكأ :لاق «يلجبلا لضفلا نب سابعلا نع ٤-
 .هركذ رثكأ اغيش بح نم هنإف ءايندلا مذ نم اولقأ :تلاقف «ةعبار

 هسفانف ايندلا ق كسفاني لحرلا تيأر اذإ :لاق «نسحلا نع ٠۹١-

 ا ۰ ..ةرحالا يف

 .سانلا ىلع اباذع هدّحَر نلعجي الف لُحَر دهر نإ :لاق «بويأ نع ٦-

 مهو «بلقلا ف ةملظ ايندلا مه :لاق «ناميلس نب رفعج نع -۷

  .بلقلا يق رون ةرحآلا

 لاثمأ ايدل :ءامكحلا ضعب لاق :لاق «رصن يأ نب دمحآ نع -۸

 ميعن وبأو ٠١١/۳ سودرفلا يف يمليدلا هجرحأ امك .۸ ةيلحلا يف ميعن وبأ هجرخأ )١(

 بيذهتلا يق يزملا هركذو ةشئاع ثيدح نم ۳٠١/۲ ردونلا يق ميكحلاو ٤۸/۸ ةيلحلا يف
 عمحملا يف يمشيملا هيف لاق ذاعم ثيدحو .خيشلا يأ قيرط نم ذانعم ثيدح نم ۳
 .فعض هیفو هریغو متاح وب هقتو رشب نب نسحلا هیفو ۸۰/۷ رازبلا هاور ۷

NOs 



 نم ايندلا بحيو «نامجرت ىلإ جاتحي ال نامزلا ملعو «ماألل مايألا اهبرضت

 قئالخلا رعش ول قابسلا ثَّحأ امو «ظعاوملا نع بولقلا عامسأ تمص

 :رصن يبأ نب دمحأ دشنأ -۹

 اذ مهفرع دق هللاو اهلها اهب رل شمع

 اهلح دق توملا نأك شيعلا ۰ اهب وجربي ةديقعلا بقاع اي

 اهلك اهبربخب نأ ديري ءامسلا برو ايندلا رمعت مك

Eاهبحن نحنو ءاهسفن انيلإ ضّعبت ايندلا :ءامكحلا ضعب لاق !! 

 | ایا ت وب تیکت

 نم كلم ىلع لحد الجر نأ ول :لاق (ناییلس يآ ع - “۱

 !!؟امزاح ناکأ «لقب ةَررح كلاس : :لاقف .ينليس :لاقف ءايندلا كولم

 .كلملا ىلع لقبلا ةرزج نم ك هللا ىلع نوهأ ايندلل هلاوف

 اهاتذخأق «حيرلا اهب وقهت ةقرو انيأر :لاق «هبنم نب بهو نع - ۲

eام ءاهيف نم اهنم مسي ال راد «ميحرلا نمحرلا هللا مسب  

 اهريغل اهنم اهلهأ ذحخأ امو «هب اوبسوح مث «هنم اوجرح اه اهتم اهلهأ ذخ أ

Oاوناک اهلها نم  

 ‹«نورذحي ام اهيف اوردابو «نورصبي اع اھیف اولمع ءاھیف سا ی ایف

 .عرسأ ام :ثحأ ام (۱)
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 لهأ ينارهظ نيب مهبولق بلقنتو ءايندلا لهأ يت اَرهظ نيب مهداسحجأ بلقنت

 .مهبولق تومل اميظعت دشأ مهو ‹نومظعي ايندلا لهأ لوري «ةرحخألا

 !!هفرعي ادحأ دحأ ملف مالكلا اذه نع تلأسف :لاق

 :لاقي انلبق ةرخص نإ :هيلإ ناورم نب كلملا دبعل مالغ بتك - ۳

 ةقفنلا نيب لصاو نأ :كلملا دبع هيلإ بتكف «ةقفن ىلإ جاتحي ازتك اهتحت نإ

 دحجوو ازاك اهتحت ذج ملف تبق یقح تحطوُعف ءزاکلا اذه جرختست یقح
 :هيف اباتک اهیلع

 اهُمولَي ليلق نع يرمعل فوسف هرسي شيعب ايندلا دمحي نمو
 اهُموُمْع اریثک تناک تربدأ نِإو ةرسح ءرملا ىلع تناك تلبقأ اذإ

 ىلع ةمومذملا نوديرت :لاق ؟ايندلا ام :ءامكحلا ضعبل ليق ٤ ٠-

 داّهرلا يأف :ليق .ةيصعملا :لاق .معن :اولاق ؟ءامكحلاو ءايبنألا نسلأ

 ؟دهازلا لكوت وغصب ىم :ليق .ايندلا نم اظح مهلت: لاق ؟لضفأ

 قرا امرا م اإ :لاق

 داعب الإ نفی اع !مدآ نب ای تحریف ام ِءامكحلا ضعب لاق ٥-

 ةنج نم كبيصن كك رتب الإ ايندلا ةنيز ىلإ تنكر الو «ىقبي ام كنايسن

 الو ءايندلا هذه تقناع ام دعب الإ ىلا ديعاو كسفن تحتم الو «ىوألا

 _ .كىفك يف كارد تیسف تح كندب نیس ي تق

 :لاق ؟ایندلا ب ویعب را فرعأ نم :ءامكحلا ضعبل ليق ٠٦ ٦-
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 :لیق .ايندلا, مكر اثيإل :لاق ؟توملا هرن ملف :ليق ءاركذ توملل مهرشكأ
 بهذي ىم :ليق ءايندلا ىلإ نكر اذإ :لاق ؟ةلفغلاب دبعلا ىلع مكحُب ىم

 بلط نم عنمب يذلا ام :ليق ءايندلا امهب بلط اذإ :لاق ؟ملعلاو ةمكحلا انم

 «ةرحآلا بلط : :لاق ؟ايندلا كرت ةمالع ام :ليق ءايندلا بح :لاق ؟ةرحآلا

 .اهبلط نمل :لاق ؟يه نمل ةرحآلا ليق < ءاهكرق نمل :لاق ؟ييه نل ايندلا :لیق

 بلق اهنم برحأو «بارح راد ايندلا :ءامكحلا ضعب لاق - ۷
 .اهّبلطي نم بلق اهنم رمعأو «نارمع راد ةنجلاو ‹«اهرمعي نم

 َرعَص :راصنألا نم لحر لاق :لاق « يشرقلا ¿ن ىلا يبا نع -۸

 .رئالاب لخبيو لئاسلا دري ناك «هنيع يف ايندلا مّظعل ينيع يف نالف
 ملو ءءاحرب اهيف حرفي م ايندلا فرع نم :لاق «مزاح يبأ نع -۹

 .یّولب ىلع نزحب

 :نانكلا هللا دبع وبا دشا =
0% 

 مركو قع اهنم نیعلا ىف لتي ملف لل دلا تلاق یس ف
 اًمرخو لحأام اهنم ذفنف فرط عقوم نآرقلا ل ا

 برضأ :ءاملعلا ضعب يل لاق :لاق «داّبع نب قاحسإ نع ١١-
 اًوهل ةرحآلا اوذختاو «ةماقإ راد ايندلا اوذختا موق لثم :قلخلا اذه لثم كل

 ؛ياطَعلا :لئالا )۱(
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 رمأ ق هتحصن اذإ قلخلا اذه نم تقش ام كديب برضا :لاق مث .ارورغو

 دق سانلا ىرأ «'ىَدفلا كرت :لاق ءهللا دبع نب قاخسإ نع -۲

 ىلع تمزع دقو «اًحْبر ةرحآلا نم مهعاح ام اودع «لام سأر ايندلا اوذختا

 .كلذ لعفف :لاق ءار اهنم ينعاح ام دُعا « يلام سأر ةرحآلا لعجأ نأ

 نم دير ال ينأ ملعت كنإ مهللا :لاق ‹«يميتلا ناميلس نع -۴۳

 .ائيش اهنم ينقزرت الف ايش ايندلا

 جاجحلا يبأ دنع انك :لاق «هللا دبع يبأ نب نيسح نع ٤-

 مهللا :جاجحلا وبأ لاقف « ٠ رثكم لحجر انعم ناكو «وعدن ةكمب يناسارخلا

 .رثكملا لجرلا الح ام الك انمأف ءامهرد الو ارانيد انقزرت ال

 تيمي نأ هسفنب ينعملا دبعلل يغبني :لاق « ينارادلا ناميلس يأ نع ٥-

 نم هدعب امو توملا ركذيو «هبلق نم تافآلاب ةَصَعنملا «ةلئازلا ةينافلا ةلحاعلا

 «هايإ هلاؤسو كك هللا يدي نيب فوقولاو «ةمادنلاو «تارسحلاو «لاوهألا

 .رورغلا راد نع يقاحشا هيلع فخ هنإف «رانلاو «طارصلا ىلع رمملاو

 نم برهتو ءاهنم بزاملا بلطت ايندلا :لاق «ناميلس يأ نع ١-

 .هتلتق امه بلاطلا تكر دأ نإو «هتحّرَح اهنم براملا تكر دأ نإف امه بلاطلا

 ارم هاندحوف هانصصم دق «كناديع لک تاب :لاق «نسحلا نع -۷

 .ىّطعلا لاملا وأ ءيشلا :ىدفلا )١(

 .ريثک لام وذ يآ (۲)
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 نأ كك هللا ىلع ايندلا ناوه نم :لاق «ثراحلا نب رشب نع -۸

 .اًرعو هتیب لعح

 .ايندلا :لاق ؟ةبابذ حانج نم لقأ امو :لحجر هل لاقف «ةبابذ حانج

 ىلع مهتباصف ايندلا اومركأ اموق نإ :لاق «نیپ ع۰
 ے2

 .اهومتنهأ اذإ نونوكت ام ًاَتْهَأَف ءاهوئیه هاف «بشخلا

 :لاق -اتمص سانلا رثكأ نم ناك و- يروصلا دلاح يأ نع

 .كراوح ىلا سلبا راوحج نم ينحرخأ مهللا

 :نمهحرلا دبع نب نيسحلا دشنأ -۲

 ٍِلحو ىلع اعیمج اوناک اولقع ولو اهلهأل رادب ايندلا ام كرمعل
 لک ىلع الإ مايألا يضقنت الو یبا نع الإ تاعاسلا ثحبت امف

 ال نح اينالا ين ادهاز لجرلا نوک ال :لاق «نسحلا نع - ۳

 .اهيف اهلهأ سفانب الور ءال نم عز

Eليف هنآ ؛اجش باک ي تارق لاق «هبنم نب بهو نع <  

 :هللا دبع وبأ دشنأ ٥-

 هرداقم هيلإ ىعست لحأ ىلإ مهنأ رت ملأ ايندلا ينب اديور
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 هرذاحی ام هل تسد ارا هل عدت ملو انبا امه تبر اذإ اهارأ

 هرحآ ردکی فوس الإ وفص الف ارذاح رهدلل رهدلا وفص دنع نكف

 :هللا دبع نب ىلع دشنأ ٦-

 عضوي ةعاس لفطلا ءاكب نوكي اهرورش نم هب ايندلا دعوت امل

 عسوأو هيف ناك امن حسفأل اهنإو اهنم هيكببامفالإو

 ايندلا : کلا درد لاق :لاق ‹«رماع نبا ر س يآ نع 0

 :لككا ىسوم ىلإ كلك هللا ىحوأ :لاق «ناورم يبأ ةدابع نع -۸

 اهنم جرحأ ءرادب كل تسيل اهنإ ؟نيملاظلا رادلو كلام !ىسوم اي

 تمعنف ؛اهيف لمعي لماعل الإ ءيه رادلا تسدبف ؛كلقعب اهقرافو «كّمَه
 .مولظملا هنم ليدأ ىقح اظل دصرم ينِإ !ىسوم اي «هل رادلا

 :كبک هلوق نع نسحلا لفس :لاق «دیز نب نوراه نع -۹

 .اهريفاذجب ايندلا :لاق ؟ليلقلا نمثلا ام .[٠٠:ءرةبإ 4 ديلق اسمن ط

&@ 84 € & ¢ #8 

 نيلاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرلا عاخ دمحم يق ىلع هتاولصو

 .لحّرلاب هضكرو ليذلا رج :لفرلا (۱)
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 يهالملا مذ ةلاسر تامومذملا بانک

 يالا مذ ةلاسر

 رخآ يف نوکی» : هللا لوسر لاق :ىلاق 4ظ دعس نب لهس نع ١-
dê.ھ9  o ear٭ .  . aتّرهظ اذإ» :لاق ؟ىم !هلا لوسر اي :ليق «خحسَمو فذقو فسخ يتما رر  

 ۰ . مخا تّلحْتساو «تانيقلا تركو «فزاعملا

 )١( عمحلا يف يمشيهلا لاق ۸/ :1١ةحام نبيا ىور ۲/٠١١١ يناربطلا هاورو «هلوأ نم افرط ,
 ٠٠٠١ لاحر نيقيرطلاىدحإ لاجر ةيقبو فعض هيفو دانزلا يبأ نب دبع هيفو

 فاحتإلا يف يريصوبلا لاق .حيحصلا ۸/٤  :۹رادمو ارصتخم ةحجام نباو ديم نب دبع هاور

 ا .ينابلألا خيشلا هححصو «ضيغض وهو ملسأ نب دايز نب نمحرلا دبع ىلع امهيدانسإ
 اهتبشن نحنو ثيداحألا حرش' يف فنصملا مالك نم تادايز ةعوبطملا خسنلا يف ءاج :تلق
 تالآ يه :فزاعملاو :فنصملا لاق «فنصملا لاق انلوقب اهزيغو ثيدح لك شماه يف

 امك ءامسلا نم ةراجحلاب يمرلا وهف فذقلا امأو ؛تاينغملا يراوجلا :تانيقلاو «برطلا

 :ءاملعلا لاق .ها مهياع نلسريلو اهنم رود ىلعو اهنم لئابق ىلع طول موق ىلع تلسرأ
 ةحيبقلا لامعألا عنشأب اورهاظتو موق يف يوق اذإ ناودعلا نأ ىلإ ثيدحلا اذه يف راش

 نم نإ مث «تانسحلاو تاغيسلا سنج نم تابوثملاو تابقاعملاف تابقاعملا عنشأب اولبوق

 لاقو «قبس نميف ناك امك نوكيس :لاقف «ةقيقحلا ىلع انه خسملا ىرحأ نم ءاملعلا
 ؛هعبطو هلمعو هقلحخ يف ههبشأ يذلا ناويحلا بلق ىلع ريصيف بلقلا خسم دارأ :ضعبلا

 ريزانخلاو بالكلا قالحأ ىلع مهنمو «ةيداعلا عابسلا قالحخأ ىلع نوكي نم مهنمف

 نوکی نم مهنمو «هشير يف سوواطلا طسوتي امك هبایث يف طسوتي نم مهنمو «ريمحلاو
 بئذلاك غواري نمو «لمحلاك نقحي نمو «مامحلاك فلؤيو فلأي نمو رامحلاك اديلب
 ةرهاظلا ةروصلا يف رهظت ىتح انطاب ةهباشمل ىوقتو «منغلاك هلك ريخ وه نمو «بلعثلاو
 :هلوق امأو .قايسلاب قيلأ لوألاو :ظفاحلا لاق «ةسارفلا لهأ هكر دي ايلح مث ايفح اروهظ
 زاجب هنأ لمتحيو الالح اهنودقتعي هانعم نأ لمتحيف :يبرعلا نبا لاق .رمخلا تلحتساو

 ي
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 هذه نم موق تيبي» :لاق ل هللا لوسر نع هظ ةمامأ يبأ نع -۴

 «ريزانخو ةدرق اوخسُم دق نوحبلصيف ؛وُهَو بارو ماَّعَط ىلع ةمألا

 رادب ةليللا فسخ :نولوقيف سانلا حبصُي تح «فذقو فسخ مُهّيصيلو

 ءءامسلا نم ةراجخ ابصاج مهيلع ٌنَلسْريلو نالن ينبب ةليللا فسخ ءنالف

 مهيلع نلسرتلو «مهرود ىلعو اهنم لئابق ىلعو طول موق ىلع تلسرأ امك

 مهذاختاو ءابرلا مهلكأو ءرمخلا مهبرشب ؛ًاداع تكلهأ يتلا ٌميَقَعلا حيرلا

 .(محرلا مهتعيطقو «ريرحلا مهسبلو «تانيقلا

 يف نوكي» :ٍبب هللا لوسر لاق :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ٤-
 و يڪ

 نم انيآرو انعم“ دقو «لالحلا يف لاسرتسالاک اهبرش يف نولسرتسي يأ «لاسرتسالا نع
 .كلذ لعفي
 دبع نب هللا دبع ةياور نم ٤۹٥/٤ يذمرتلا هاور ۱۸۲/١: بيغرتلا ىف يرذنملا لاق )١(

 نب نمحرلا دبع نع شمعألا نع يور دقو «بيرغ ثيدح :لاقو «قثو دقو سودقلا
 .ينابلألا خيشلا هححصو «السرم طباس

 .حيحص :يهذلا لاقو .ملسم طرش ىلع دانسإلا حيحص :لاقو ٥٦٠/٤ مكاحلا هجرحأ (۲)

 هللا دبعو يلصوملا ىلعي وبأو ٠١١/١ يسلايطلا هاور ۹١/۸: فاحتإلا يف يريصوبلا لاق

 ‹يلجبلا ورمع نب مصاع ىلع مهديناسأ رادمو ۲١۹/۰ دنسملا ىلع هدئاوز ف دمحأ نبا

 :تلق .فيعض دقرفو ذمحأ نب هللا دبع هاور ٥ عمحلا يق يمثيملا لاق .فيعض وهو

 ٠١/١. بعشلا يت يقهيبلاو ۲۹٦/٦ ةيلحلا يت ميعن وبا هاورو

 - ۰ ۔



 u .'«اندنع اذ ناک

 سْمَح يما تلمع اإ» :4 هللا لوسر لاق :لاق لط خ ياع نع

 اذإ) :لاق ؟ره مو ! هللا لوسر اي :ليق البلا كلذ اهب ّلَح ةَلصَخ ةلصخ ةَرشَع

 قع «هتجْوز لُجٌرلا عاَطأَو ءامرغَم ةاكرلاو ءامتغم ةنامألاو ءًالوُد متم ناک

 ُميعَز ناكو «دجاَسَلا يف تاوصألا تعفكراو ابا افجر «ةقيدَص ربو هم م ت٤

 ذخئاو زيرا سبو ءُرْمحا تبرشو هش َةَاحَم لُجَرلا مركأَر «مهذزأ مْوقلا
 اجر :انالت كلذ دنع اوبر ؛ اهوا ة ةَملا هذه رخآ نَعَلو «فزاعملاو «نابقلا

 . اخسر ءافسخو ارم

 :ظفلب ةشئاع نع ٠۷۹/٤ يذمرتلا جرخأ نكلو «طقف فضنصملل ردلا يف يطويسلا هبسن (1)
 انيفو كلهنأ ! هللا لوسراي :لیق .فذقو ‹«خسمو «فسخ ةمألا هذه رخآ يف نوكي

 . فرغ ثيدح :يذمرتلا لاق .ثبخلا رهظ اذإ معن :لاق ؟نوحلاصلا

 يرامغلا لاق . ٠٠١/١ طسوألا يف يناريطلاو 44٤/٤١ يذمرتلا هجرحأ «فيعض هدانسإ (۲)
 وه نامزلا لهأ لاح نإف ؛عقاولل هتقباطم تيااحلا اذه دهشيو ٤٠٠/١ يوادملا يف

 كولملاو ءارمألا بلغت :يأ ءالوُد مَتغملا ناك اذإو :هلوق تلق :فنصملا لاق .هيف روكذملا

 يأ :ًامنغم ةنامألاو .اهَمنغ يذلا دنا ي اهن وم

 ةعيدو هيلإ عدوي ءاهومنتغي ةمينغ اهيلع نومه
 ىانع هيف هسفنل هنأل نيمألا هركي ھھبشر ةلاك و لکو وأ ت ‹ةيصو هيلإ يصوي وأ

 كلذ ءاينغأل سيل يأ :امرغم ةاكز لاو هيلإ قس دق هاري هنأل نالا ٌةبحُو

 وأ «ناطلسلا رهقب اهنوحرخي اغنإو مهلاومأ ةاكز اوجرخأ اذإ رجألا ببلط يف ةين نامزلا
 ڪ

 - ۱۱ -۔



 ‹ةدرق يتم نم ةفئاط خسمت» : لاق هنأ ل يبلا نع ه4 يلع نع ٦-

 اوبرش مهنأب ؛ميقعلا حيرلا ةفئاط ىلع لسرتو «ةفئاطب فسخيو «ريزانخ ةفئاطو

 . «فوفدلاب اوبرضو ‹نايقلا اوذختاو ‹ریرحلا اوسبلو «رمخلا

 ‹«فسخ «ةمألا هذه يف ننوكيل» :جي هللا لوسر لاق :لاق 4ظ سنأ نع -۷

 .«فزاعماب وبرضو تانيقلا ارذختاو ءرومخل ا اوبرش اذإ كلذو «خسمو «فذقو

 هذه نم ٌموَق خسمُي)» :لع هللا لوسر لاق :لاق هڪ ةريره يبا نع -۸

 نأ نودهشي سيل !هللا لوسر اي :اولاق «ريزانخو ةدرق نامزلا رخآ يف ةمألا

 نوُلَصْيو نوموصيو !ىلب» :لاق ؟هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال

 «تانيقلاو فوفدلاو فزاعلا اوذختا» :لاق .؟مهلاب امف :اولاق .«نوجحيو
 )۳( ۰ 5 0 ۰ ر « fa o o 2 ا ھے

 : «ریزادخو ةدرق اوخسم دقو اوحبصأف ؛مهوهلو مهبرش ىلع اوتابف

 ر

 اَقَجو هقیدص ربو :هلوق .هومدق اباوث ال هنومرغی امرغم اهجورُح نوّدعيف «سانلا ءايِرل
 ناك ولو ءايندلا ةايحلا يف مهنيب ةدوم تناك اإ الإ «مهئاقدصأ رب مهيلع باع اغنإ :هابأ

 فسخلا نأ ىلع يباطخلا ثيدحلا اذهب كسمت .ها ًايفاح هيبأل نكي مل اصلاح هلل ٌربلا كلذ
 نوكي امنإ اهخسم نأ معزو «ةيضاملا ممألا يق اناك امك ةمألا هذه يف نانوكي دق خسملاو

 فسخلا نوكي امو :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق .هيلع ليلد ال روصلاب ال بلوقلاب
 عرشلا نأ داقتعا عم اهولحتسا ول مهنإف «دساف ليوأتب تامرحلا هذه اولحتسا اذإ خسملاو

 زئاسك خسملاب اوبقوع امل اهتمرحجب نيفرتعم اوناك ولو «هتّمأ نم اونوکی مو اورفک اهمرح
 \oroj. ضيفلا .ةيصعم اهنأب مهفارتعا عم يصاعملا هذه لعفي نم

 .عماجلا حيحص يق ينابلألا خيشلا هححصو طقف فنصملا ىلإ ردلا يف يطويسلا هبسن (۲)

 ٠١١/٠١ حيحصلا يف نابح نباو ددسم هاور :۹۲/۸ فاحتإلا يف يريصوبلا لاق (۳)
 ك
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 يهالملا مذ ةئلاسر تامومذملا باتک

 يف نوكي» ٠:44 هللا لوسر لاق :لاق «طباس نب نمحرلا دبع نع -۹

 اذإ» :لاق ؟هللا لوسر اي كاذ ىتمف :اولاق «خسمو «فاذقو «فسحخ يتمأ

 .'«رومخلا اولحتساو «فزاعملا ترهظ

 ىلع موق نخسميل» :لاق «ثيدحلا عفر «ةعيبر نب يزاغلا نع ١-

 .(نايقلاو طباربلاب مهبرضو ‹رمخلا مهبرشب ؛ ريزانخو ةدرق مهتكيرأ

 ‹فجرو فسخ يتمأ يف نوكيس» :لاق ئ ىبلا نأ ؛ءاطع نع ١١-

 .«ریزانخو ةدرقو

¢ 

 هحجرحأ :تلق .فذقو «خسمو ‹فسخ يتمأ,يف نوكي ىتح ةعاسلا موقت ال :هظفلو

 مسي مل لحر نع اذهو :لاقو ۸/۹ ىلحلا يق مزح نباو ١٠۹/۳ ةيلحلا يف ميعن وبأ

 .وه نم ردي ملو

 ننشلا يف ينادلا ورمع وبأو ٠۰٠/۷ فنصلملا يف ةبيش يبأ نبا هجرحأ «لسرم ثيدح )١(

 ۷٠۸/۳. نتفلا يف ةدراولا

 ةاهلم يه :طباربلاب مهبرضو ٢۳ خيراتلا يف ركاسع نبا هجرحخا «لسرم ثیدح (۲)

 نطابلا يق مه مهتهباشمل ريزانخو ةهدرق اوجسم اإ :ميقلا نبا لاق :نايقلاو .تبرب ردصلا

 :نيتفئاط يف عقاو وهو دب الو ةمَألا هذه يف عقاو خسملا :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 يف مهنم خسعب م نمو «مراحلاو رمخلا برش يف نيكمهنملا نيرهاجاو .هنيدءاوبلق امك

 لاق :لاق «سنأ نع الوصوم ءاجو طقف فنصمللا ردلا ق يطويسلا هبسن «لسرم ثیدح (۳)

 يمثيها لاق .فذقو «فجرو ‹«خسمو «فسخ ةمألا هذه يف نوكيس : هللا لوسر
 ك
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 سان َنلحَسَيل» :لاق ئ يبلا ىلإ كلذ عفر دلاخ نب حلاص نع -۲

 طع ل مهتم رضاحا لإ يلع ها نيتأيلف ؛فزاعملاو ريرحلاو رمخلا يتَمُأ نم

 !ریزانخو ةدرق نورخآ خسعو «مهیلع هذبنی یتح

 نيعصتسقل» :4 هللا لوسر لاق :لاق هظ ريفن نب ريبح نع -۳

 ٌرخآ ٌنِلتبيلو «ربو الو ردَم تيب لهأ اهرهظ ىلع نوكي ال تح اهلهأب ٌضرألا
 مهيلع هللا داعأاوداع نإو «مهيلع هللا بات اوبات نإف ؛فجٌرلاب ةمألا هذه

 ؛فجرلاب مهيلع كك هللا داع اوداع نإو مهيلع كك هللا بات اوبات نإف ؛فجرلاب

 فذقلاو فخ رلاب مهيلعا كك هللا داع اوداع نإو «مهيلع كاك هللا بات اوبات ناف

 "(قعاوصلاو خسملاو

 ّ يت
 # ميحس نب كرابم هيفو ١٤١١/٤١( فشكلاإرازبلاو ۳٦/۷ ىلعي وبأ هاور ٠١/۸ عمحجملا يف

 .كورتم وهو
 يأ نع مزجلا ةغيصب اقلعم ۲٠۲٠/١ هحيحص يف يراخبلا هجرحأ «حيحص ثيدح )١(

 يقهيبلاو ٠١٤١/٠١ نابح نبا الوصوم امهنع هحرحأ امك «رماع يبأ وأ يرعشألا كلام

 ٠۷/١. قيلغتلا قيلعت رظنا ۲۷۲/۳ یربکلا ف

 نب هللا دبع نع ٠٠۳/٤ كردتسملا يف مكاحلاو ٠١٤/۲ نتفلا يف دام نب ميعن هجرحأ (۲)

 يهذلا هبقعتو .دانسإلا حيحص:مكاحلا لاقو «ظفللا يف ريسي فالتحا عم اعوفرم ورمع

 يآ :اهلهأب ضرألا نيم تتسمل لرقو :فنصملا لاق .طقاس مهتم نانس نب ديعس هيف نأب

 هيلع رقتسي ال يذلا بعصلا ريعبلا رهظك لاوهألا ةرثكو لزالزلا ةدشل ٌضرألا ىقبت

 طع مهل محم تی لهآ اهرهظ یلع نوکی ال تح هاقل الإ لم الو بکار
 تاقرفم نم كلذ هبشي امو ءالغلاو روحلاو يبسلاو لتقلاب اوقرفتو اوثتشت الإ مهرم
 .اذه هلهأ يق رثک دق هدحو اذه اننامز ربتعا نمو «عوبرلا تايلخمو عومحلا
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 دجر نی یک ڈالر ی ع یا اا
  «ريزانخو ةدرق نيخوسمب مھکنارآ ىلع نوجبصي «فزعو برشو لکآ 1 ىلع
 قح ةعاسلا موقت ال» : لا لوسر لاق :لاق > راحص ا

 ناو «برعلا نالف ينب نأ تملعف (نالف ينب نم م :لاقيف < ابق

 ينربحأ :يخبسلا دقرفل تلق :لاق يذلا ناییش يا ن

 !نابيش اب اي :لاق ؟ةاروتلا يف تارق يتلا بئارغلا مالك نم !توقعي ابا اي

 ءاح يتلا ةاروتلا يف تأرق دقل ءاثالث وأ نيترم «يبر ىلع بذكأ ام هللاو

 فسحخو فذقو خسم ننوكيل :ل5 هللا ين ىسوم ىلإ هلا نيمأ ليری اهب
 :لاق .؟مهامعأ ام !بوقعي ابأ اي :تلق :لاق .ةلبقلا لهأ يف دمحم ةمأ يف

 .نئلو «بهذلاو ريرحلا مهسابلو «فوقدلاب مهبرضو «تانيقلا | مهذاختاب

 ام :تلق :لاق .راحاو دعتساو نقيا الث كلامعأ ا یرت تح تیقب

 )١( سودرفلا يت يمليدلا هجرحأ «فيعض هدانتإ ٤٤1/۳..
 :يبهذلا لاقو .هاجرخ ملو دانسإلا حیحص ثیدح :لانقو ٤ مكاحلا هجرخأ (۲)

 ' يمثيملا لاق .حيحص دانسإب ٤۸۳/۳ دمحأ هاور :۲۹۲/۸ حتفلا ین ظفاحلا لاق . حح

 هلاجرو رازبلاو ۲۹/۱۲ یلعی وبأو T/4 ا دمأ ا کک د

 نب ادماآو ۲٤۹/۲ یش ییا نہ رکی وپا ہو



 يهالملا مذ ةلاسر تامومذملا باتك

 ام :تلق :لاق .رذحاو دعتساو نقيتساف ؛ةثالث الامعأ ىرت تح تيقب

 ةينآ يف برعلا تبغرو «ءاسنلاب ءاسنلاو لاحرلاب لاجرلا ًافاکت :لاق ؟يه

 م ءةلبقلا لهأ لب ءال :لاق ؟ةصاخ برعلا :هل تلق .كلذ دنعف محعلا

 مهلئابقو مهقرط يف اهب نوحخدشي ءامسلا لهأ نم لاحر نفذقيل هّللاو :لاق

 ينبب لعف امك ریزانخو ةدرق نورحخآ نخسميلو «طول موقب لعف امك

 .نوراقب فسح امك موقب نفسخيلو «ليئارسإ

 نوعمتجي نامز سانلا ىلع نيتأيل :لاق دعجلا يبأ نب ماس نع -۸

 «ةجاحلا هيلإ نوبلطيف «مهيلإ جرخي نأ نورظتني «مهنم لحجر باب ىلع

 يف لحرلا ىلع لجرلا نرميلو «اريزنخ وأ ادرق خسم دقو مهيلإ جرخيف
 .اريزاخ وأ ادرق خسم دقو هيلع عحریف عیبي هتوناح

 يشم تح ةعاسلا موقت ال :لوقي ناك هنأ ؛هظ ةريره يبأ نع -۹
 عمي الف ءًأريزاح وأ ادرق امهدحأ خسميف «هنالَمْعَي رمألا لإ نالحرلا
 يضقي ىقح كلذ هنأش ىلإ يشم نأ هبحاصب ىأر ام امهنم اجب يذلا

 الف ءامهدحأب فسحیف هنالمعی رمألا ىلإ نالجرلا يشع حو «هّتوهش

 يضقي تح كلذ هنأش ىلإ يضع نأ هبحاصب ىأر ام امهنم احن يذلا عنعب

 .هنم هت وهش

 ىلع ناتَمَأ دعقت نأ كشوي :لاق ء«منغ نب نمحرلا دبع نع ٠-

 .رظنت ىرخألاو امهادحإ خسمتف «نانحطتف ىخر
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 قشیف نارواجتم نایح نوکیس :لاق «منغ نب نمحرلا دبع نع -۱

 .يح رحآلاو امهدحأب فسح دق مايألا نم اموي ناحبصيف

 نامزلا رحخآ يف نوكت اير نأ ينغلب :لاق «رانيد نب كلام نع ١-

 .اوخسم دق مهنودجيف مهئاملع ىلإ سانلا ٌعرفف «ةملظو

 4 يبلا نع هڪ ةمامأ يأ نع وأ اهنع هللا ي تقر ةا ۳

 .'(نهناغُا لکأ الو ‹«نهؤارش الو ‹«نهميلعتاالو تاينغملا ی لج الر :لاق

 عيب لحي ال» ب هلا لوسر لاق :لاق ت ظ ةمامأ يأ نع ٤

 مارح نهنغ» :لاقو «نهيف ةراجت الو ‹نهمیلعت الو .تاينغملا

 هللا نإ 3 هللا سد لاق :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ٥-

 ساتلا نمو أ لإ عامتسالاو ءاهميلعتو ءاهنمعت اهننو ءاهعيبو ءةنيقلا مرح

 ( [::ناتلإ «ثيدحلا وهل یرتشی نم

3 

 .۲۷۹/۲ ينایورلاو ۸ ٤۳/۲ ةماسأ يأ نب ثراحلا هجرحخأ «فيعض هدانسإ (۱)

 يذمرتلاو ۲٠٠/١ دمحأو روصنم نب ديعس هجرحأ ۳٠۷/١: ردلا يف يطويسلا لاق (۲)

 نباو رذنملا نباو ٠٠/۲١ ريرح نباو يهالملا مذ يف ايندلا يأ نباو هنجام نباو ۳٣/٥

 .نسح :ينابلألا خيشلا لاق .هيودرم نباو ۲٠٤/۸ يناربطلاو ۲٠۹٦/۹ متاح یبا

 يق يمثيما لاق .هيودرم نباو يهالملا مذ ىق ايندلا يبأ نبا هجرحأ :ردلا ي يطويسلا لاق (۳)

 يآ نب ٹیلو امرکذ نم دجآ ل نانا هیفو ه/٥ طسوألا يف يناربطلا هاور : ۹١/٤ عمجملا

e 

NY - 



 هلوق نع هڪ د ب نب لا دب لاس :لاقابهصلا يأ لع 2

 .ءانغلا هللاو وه :لاق داش 4 ثیدحلآ وهل یر سالاری ق

 4 ثيِدَحلَا وهل ىر نم سانلآ نمو :4 سابع نبا نع -۷
 .ههابشأو ءانغلا روه :لاق [٠:نامقل]

 ّرَهل ط نع ةمركع تلأس :لاق «راسي نب بیعش نع -۸

 .ءانغلا وه :لاق [٠:ناقل] 4 ثیدّحلآ

 [«دصإ 4 ثيدَحلَا هَل ىرتّب تي نم ساتل نمو :ميهاربإ نع -۹

 .ثيذحلا وه وه :دهاحم لاقأو .ءانغلا وه :لاق

 امك بْلَقْلا يف قاتلا تبن ءاتغلا :لاق لڪ دوعسم نبا نع ٠-

 .عرزلا ءاملا تبني امك بلقلا يف نامإلا تبني ركذلاو «ًعْرَرلا ءاَملا تبل

 [«:دانفإ 4 ثيدحلآ رمل ىرتشَي نم ساتل نمو » :دهاحم نع ۳١

 E .ءانغلا وه لاق

 0 ينغت :انل يدمسا ا رتب ءانغلا

 .انل ذم :اولاق ی نأ ينغملا اوُرَمأ اذإ نميلا لهأ نم ريم ةغل نأ يلم :فنصملا لاق )١(

- 19۸ - 



 .بلقلا ىف قافنلا تبني ءانغلا :نولوقي اوناك :لاق ميهاربإ نع ٤-

Toءاتغلا» :ل هللا لوسر لاق :لاق هل ط دوعسم نب هللا دبع نع  

 فا ءاملا تبني امك بْلَقلا يف قافتلا تبني

 هدر ت ار ةبادلا لر بكر اذإ :لاق هلظ هللا دبع نع -۹

 ا :هل لاق .نسحي ال ناک نف هَل :لاقف .ناطيشأا

 هدأ نبر هيك ىلع ناسلجب نيش هبا للا تعب ا

(PD 
 كسم تح هرذص

 لحجر مهنمو نومرحم موق هيلع رم هاف رمع نبا نأ
 كل لل عسل الآ ېکل ا عس ل آ ا

 نع دمحم نب مساقلا ناسنإ لأس :لاق ءرمع نب هللا ديبع نع ٤١

 ۲۲۳/۱۰ یریکلا ين يقهیبلاو «هیبشت ريغ نم ۲۷۹/٤ دواد وبا هجرخنآ «فیعض هدانسإ (۱)

 دوعسم نبا ىلع هفقو كلذ يف ديناسألا حصأو :رهاط نبا لاق ۲۷۹/٤ ةبعشلاو
 هل

 . ٤٤١/۲ ردبلا ةصالحنا

 عمحما يف يمثيملا لاق ١۸/۹«‹ یلحملا يف مزح نباو ۲۷۸/۲ دنسملا ف ينايورلا هجر (۲)

 .اوفعضو اوقثو اهدحأ لاجرو ديناسأب ۲۰٤/۸ يناربطلا هاور ۸

 - ۱۱۹ ۔



 !يحأ نبا اي ظنا :لاق ؟وه مارجأ :لاق .ههركأو هنع كاهنأ :لاقف ؟ءانغلا

 ؟ءانغلا لعجي امهيأ يق لطابلا نم حلا هللا ريم اذإ

 .هل ىّنَعملاو ينغملا نعل :لاق «يعشلا نع ١-

 رجه دق لحرلا متيأر اذإ :لاق «يرزجلا ميركلا دبع نع -۲

 .هنع اولأست الف بارشلاو ءانغلا ىلع فكعو دجسملا

 كرتف بدجسملا يق سلجم لجر ناك :لاق «ناميلس نب رفز نع - ۳

 ك هللا نإف ؛دعب امأ :هناوخإ نم لحجر هيلإ بكف «ةنيق ذحاو هيف سولجا
 ٠٠٠:س] 4 دل ىب امو رع هََمَلَع اّمَو » كلك لاقف رعشلا هيبنل ضري م
 ةشحولا مهناديعو ةنيعللا مهتاوصأو نيقسافلا لوق عمتحا اذإ فيكف

 ىقوت اذه لعف نم ىرأ ام هللاو !؟ةنيزلاب تاحربتملا ءاسنلاو ةنوعلملا

 رظناف ؛ هللا هرمأ ثيح هللا هرمأ ام عضو الو «ةمعنلا يف َرذَع الو «ةكلهلا

 ؟تلبقأ نم ىلعو ؟تلحخد ءيش يأ ييو ؟تجرَح ءيش يأ نم !يحأ اي

 تنسحأ نإ كنإف ؟كنع ضرعأ ْنَمو ؟تضرعأ ْنَمَعو ؟كيلع لبقأ نمو
 نع تضرعأو «ةملظلا يف تلخدو رونلا نم تجرح كنأ تملع ءّرظنلا
 كلذ لعفت م نإ كنإف ؛كسفن كرادتف ؛كنع كلك هللا ضَّرعأو كلك هللا

 .ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلاو هبحاص لتقي كئاد نم ءاد نوهأ نإف

 .يز :(ب) ةخسن يف )١(
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 نب رمع بتك :لاق «هللا دبع نب رمع يومألا صفح يأ نع - ٤

 امأ ؛هالوم لهس ىلإ نينمؤملا ريمأ هللا دبع نم :هدلو بّدّوم ىلإ زيزعلا دبع

 نع كيلإ مهفرصو يدلو بيدأتل كب ينم ملع ىلع كترتحا ينإف ؛دعب
 «مهمادقال نعمأ وهف ءافحلاب مهذخف «يب ةصاخلا يوذو يلاوم نم كريغ

 هئرثك نإف ؛كحضلا ةلقو «ةَلفغلا بسك اهتبقاع نإف ؛ةَحْبْصلا كرتو

 اهب يتلا يهالما ضب كبد نم نودقتعي ام لوأ نكيلو «بلقلا تيم

 ةع نم تاقتا نع ينب هنا ؛نمهرلا طخس اهتيقاعو «ناطيشلا نم

 قافنلا تبني ءامهب جّهَللاو يناغألا عامتساو «فزاعلا وضخ نآ .؛ملعلا

 كلت روضح كرتب كلذ يقوتل يرمعلو .ءاملا بشعلا تبني امك بلقلا يف

 نيح وهو «هبلق يق قافنلا ىلع توبثلا نم نهذلا يذ ىلع رسيا نطاوملا

 مهنم مالغ لك حتتفيلو «هب عفتني ءيش هانذأ تعم ام دقتعي ال اهقرافي

 «هلبنو سوق لوانت هنم عرف اذإف هتعارق یف تبقي «نآرقلا نم هئزجب

 نإف ءةلئاقلا ىلإ فرصنا مث قشر ةعبس ىمرف ءابفاح ضرغلا ىلإ جرخو

 «ليقي ال ناطيشلا نإف اول يق !ينب اي :لوقي ناك هل دوعسم نبا

 .مالسلاو

 ؛ءانغلاو مكايإ !ةيمأ ينب اي :لاق «صقانلا ديلولا نب ديزي نع ٥-

 نع بوني هنإو «ةءورملا م ُمدهيو «ةوهشلا يف ديزيو يايحلا صقني هنإف

 .حبصلا عولط دعب مونلا يه اهنإف اهنع مهاهن يتلا ةحبصلا :هلوق :فنصملا لاق )1(
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 يهالملا مذ ةلاسر ۰ تامومذملا تانک

 ؛ءاسنلا هوبتجف نيلعاف دب ال متنك نإف ؛ٌركسل ب ام لعفيو «رمخلا

 .انزلا ةيعاد ءانغلا نإف

 ةكيلم وبأ ةئيطحلا لزن :لاق «يدزألا لضفلا نب دمحم نع ٦-

 لاقف ءءانغ عم ليللا هنج املفا#ةكيلم هتنبا هعمو برعلا نمالخرب

 نإ :لاقف ؟كلذ نم هركت امو :هل لاق .ينع اذه فك :لزنملا بحاصل

 نإف -هتنبا ينعي- هذه هعمست نأ بحأ الو «روجفلا ةدئار نم دئار ءانغلا

 .كنع تحرح الإو هتففك

 :لاقف «مهب ءيجف ةركب مهيلإ لسرأف ءليللا نم ءانغ عمسف «كلملا دبع

 هل عبضتف رطخيل لحفلا نإو «ةكمرلا هل قدوتستف لهصيل سرفلا نإ

 هيلإ قاتشتف نغتيل لحرلا نإو ءزاعلا هل مرحتستف بنيل سيتلا نإو « ةقانلا

 .لحت الو ةلثم اذه :زيزعلا دبع نب رمع لاقف .مهوصحا :لاق مث ءةأرملا

 مهنم ةكم لهأ نم اخويش تعم“ :لاق «دیزی نب دالخ نع -۸

 ةدابع مهنسحأ نم ةكم لهأ دنع ناك سقلا نأ ؛نوركذي ميلس

 يهو شيرق نم لحرل تناك ةيراح ةمالسب اموي رم هنأو ءالتبت مهرهطأو
 هآرف «عمتسي فقوتف اهءانغ عمسف «كلملا دبع نب ديزي اهارتشا يتلا

 لزی ملف «هیلع یباتف .عمستف لحدت نأ كل له :لاقف «هنم اندف اهالوم
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 ت ؟كيلإ ا نأ

 هلع ناک ام لإ دعو رپ ملف ناقرذن هانعو ضهت مث ءاحان

 .كاسنلا نم

 هنإ مث روكذم لحر كسنت :لاق «نمحرلا دبع نب نيسحلا نع -۹

 «نيباعللاب اعدو سانلا اعدو «هنبا ىلع ملوأف «ناطلسلا لمع يق لحد

 ذوعن :هل لاق لاحلا كلت ىلع هآر املف «هعم كسنتي ناك نمم لحر لحدف

 .افيش معطي ملو جرح مث «ةمعنلا لاوز نم هللاب
 .انزلا ةيقر ءانغلا :لاق «ضايع نب ليضفلا نع ٠ ٠-

 .ةينغملا رحأ هرك هنأ ؛ ىعشلا نع ١-
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 مهيلإ كبك هللا رظني ال ةعبرأ :لاق «يندملا صفح نب عفار نع -۲

 نم :لاقو «ةأرملا عم ةأرملاو «ةينغملاو «ةحئانلاو «ةرحاسسلا :ةمايقلا موي

 .نرحلا لوط هب ىلوألاف نامزلا كلذ كردأ

 . ”طبربلا اهيف ةمأ تسدق ام :لاق «نيسحلا نب ىلع نع -۳

 ينب نم اموق ةئيطحلا رواج :لاق ‹«ىنثملا نب رمعم ةديبع يأ نع ٤-

 !موق اي :اولاقو «ضعب ىلإ مهضعب مهنم ىهنلا اووذ ىشمف :لاق «بيلك

 ينأتسي الو ققحيف نظي رعاشلاو رعاش لحرلا اذه «لطينب متيمر مكنإ
 :اولاقفا« هئابح ءانف يف وهو هوتأف «وفعيف لضفلاب ذحأي الو «تبنتيف

 كانيتأو ءانيلإ لئابقلا كيطحتب انيلع كقح مظع دق هنإ !ةكيلم ابأ اي
 يدل اوبنج :لاق «هنع رحجدزاف هرکت امعو «هیتأنف بحت امع كلأسنل

 :مهيف لاقو ءانزلا ةيقر ءانغلا نإف «مكتبيبش يناغأ ينوعمست الو «مكسلحب

 دمحي راوحج وحأ داكي ال ذإ مهتدمحف دلقم لآ ترواح

 دهزي ةداهزلا دري نمو انيف عنطصي ةعينصلا دري نم نامزأ

 نعو تاينغملا عيب نع ىهن هنأ ؛ي4 يلا نع هه ةمامأ يبأ نع ٠-

 . نهنامنا لكأ نعو نهبسك نعو نهئارش hf (Y) ۴ ء 0

 .دوعلاب بعللا :ينعي :فنصملا لاق )١(

 .نسح :ينابلألا خيشلا لاق ۷۳۳/۲ ةحام نبا هجرحا (۲)
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 يمالملا مذ ةلاسر

 ؟ةعاسلا ىتم !هللا لوسر اي :لجر لاق :لاق «يلع نب ديز نع ٥٩-
 :لاقف ءءامسلا ىلإ هسأر عفر رجفلا ىلص اذإ تح و هللا لوسر هربزف

 ىلإ رظن مث .«بتکلل لجسلا يطك اهيواطو اهدبمو “"اهعفارو اهقلاخ كرابت»

 لجسلا يطك اهيواطو امهدبمو اهعضاوو اهقلاخ كرابت» :لاقف ضرألا

 موقلا رخآ نم لحر اثجف :لاق ؟«ةعاسلا نع لئاسلا نيأ» :لاق مث .«بتكلل

 دنع) :بب هللا لوسر لاقف هل باطخلا نب رمع وه اذإف ؛هيتبکر ىلع

 ءامنغم ةنامألا نوذخىي موقو «موجنلاب ناعإو «ردقلاب بيذكتو «ةمئألا فيح

 n :لاق «ةرايز ةشحاغلا نع هتلأسف :لاقف .«ةرايز ةشحافلاو ءامرغم ةاكزلاو

 ٠ ىيفا اھ نالحرلا :لاقف اهنع هابأ لأس هنأ معزف اهنع تلأس دق

 ٠ امك يل عنصا : :لوقیف ةأرملاب هيتأيو ابارشو اماعط هبحاصل امهدحأ عنصي

 يتمأ تكله» : لاق كلف دنعف كلذ ىلع نوروازتيف كل تعنص

 “(باطخلا نب ای

 اغإ» :لاق ی هللا لوسر نأ ؛ يلو فوع نب نهرلا دبع نع -۷

 رمازعو «بعلو وهل ةمغن دنع توص :نیرجاف «نيقهأ نيتوص نع تيهن

 “«ناطیش ةنرو «بويج یت قشو هوجو شمخ :ةبيصم دنع توصوأ ناطیش

 .اهقتارو :(ب) ةحخسن يف )١(

 رازبلا هاور :۳۲۸/۷ عمجملا ق يمثيملا لاق ء١ ٤١/۲ يلع نع الوصوم رازبلا هحرحخأ (۲)

 :لاقو ۳۲۸/۳ يذمرتلا هجرحأ ؛فوع نب نمهحرلا دبع وه لئاسلاو رباج ثيدح اذه (۳)
 . ٠
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 ناتوص «ناطيش ريمازمو دودحخ مطلو «راعشأ فتن «بويحج قشو

 هللا ركذ .تلزن نإ ةبيصم دنعو «تثدح نإ ةَمْحَن دنع :ناشحاف ناحيبق

 [۹٠:تايراذلا] ج رورخلاو لاس وح مهل ون عفو : :لاقف نينمؤملا كك

 دنع ةحئاًللو ءةَمْغَلا دنع ةّيَعملل ًامولعم ًاقح مكلاومأ يف متنأ متلعجو

 جونصلا هذه نهعم مكئاسن لمحتف جوزتملا مكنم جوزتي .ةبيصلا

 ىلع ٍاهلمحيف يلفحت يلفحت هتأرمال مكنم لحرلا لوقيو «فزاعمل او :

 اهعم «ناطيش ابيضق امهعم ناجلع اهفلح ريسيو «ناصح

 او لاجرلا يشنخم نعل ب هلا لوسر نإف لي هلوسرو ك

 : فلط ةفيذح ناكو .«مكتويب نم مهوجرخأ» :لاقو

 متنأو «هسبل يف لجرلاب آرم هش الو ءاهسبل يف ةأرلاب لجرلا ةَبَشَي ال» ا

 م ءءاسنلا بايث يف لاجرلا نوجرخُو «لاجرلا بايث يف ءاسنلا نوجرحُت

 نب نالف ةأرما :لاقيف ؟هذه نم :لاقيف «سلاحماو دجاسملا ىلع اهب رعب

 الو َةریغ الو یوقت الو رب ال «یرحأ اهیبا یلإو ءاهجوز ىلإ ةرم نالف
 كك هللا هدافأف ةجوز هل نكي م لحر :لاقيف ؟عومجلا هذه ام .ءايَّح

 نإف ؛ةمعنلا هذه يف اذه ركشلا نم نورت اع ىلاعت هللا ةمعن لبقتسا ةجوز
 م

 نيحيحصلا يق ةصقلا ذه لصأو ۲٠٠٣/۳ رازبلاو T/4 مكاحلا هجرحأو .نسح ثیدح

 .ل هللا لوسر نب ميهاربإ توم يف سنا ثيدح نم
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 ٠ ىص ويف ةنامألا هدنعو نيد هيلعو تيملا مكنم تومي اذامف ةبيصملا تناك

 . اودؤت الو «هتكرت اوذفنت ال هللاو :لوقيف «هلهأ ناطيشلا يتايف ةيصولاب

يف يقحب اوۇدبت ىتح «هتيصو اوضمت الو «هتنامأ
 ا نورتشيف هلام 

هب نویو ادع یتقشت م
لق) من ادوس غبصت م اضيب ا

 ٠يط اه د

 رم و ممردش رڼا يکټ رخ جناب نوتا هراد ادار ر
 ٠ مهروبف ف مُهتاومأ يذۇئو «مهروڈد ف مُهءايحأ نتفت «ېتهمهاردب ٤ ٤

دا ي اهرحأ نم اهنوطع ال ةرحآلا ي مهرحأ
 ا رقت نأ يسع امو اه

 مكاهنأو «هنع ن هللا مكاهن ام مكر مآ ينإ !سانلا اهيأ :لوقت ؟ةحئاكلا

wC 4 £ع 20 مر £ ع ع هَ مع ای ع  

 الا .اوربصت نأ مكاهنآ اناف ؛ربصلاب رم هللا نإ الأ .هب ك هللا مكر ما امع

 اه اوفرعا :لاقيف .اوعرْجَت نأ مكر مآ انأف ؛ع رجلا نع مكاهن هللا نإ

 هلل انإ «باودلا ىلع لمحتو ‹«بايثلا یسکتو ‹بارشلا اه دربي «اهقح

 يف اذه نوكي ةمأ يق فلحأ نأ ىرأ تنك ام .نوعحار هيلإ انإ

 مهدحأ دمعي :لوقي «رانيد نب كلام تعم :لاق «رفعح نع -۹

 ي ءاسنلا نم نوكت ام لمجأ مرحلا ةحابيد تناك و - مرحلا ةجابيد ج وزتيف

 اهاوبأ اهنمس دق ةيراحج ىلإ دمعيو «مورلا كلم تنب نوتاحو -اهنمز

 .قيمهح :(ب) ةخسلا يف )١(

 يمثيهلل ثراحلا دئاوز) ةماسأ يبأ نب ثراحلا هاور :ه ۲ فاحتإلا ف. يريصوبلا لاق (۲)

(rel iيلذهلا ركب يبأ فعضل ؛ فيعض دنسب الس رم . 
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 يأ :لوقيف هبلقب ذحأتف اهب لحخديف «ةدبز اهنأك تراص تح اهافرتف
 لاقي ةيدرأ كلام نمز يف ناكو (نوباب) ءادر ديرأ :لوقتف ؟نيديرت ءيش

 ناكو «ىنح ارام ديرأ :تلاق ؟نيديرت ءيش يأ :لوقيو (ةيكنبابلا) اه

 ؟نيديرت ءيش يأو :لوقيو :لاق .ةينحلا اه لاقي ةرمخ كلام نمز يف
 يرقتلا كلذ نيد هللاو طرمتف :كلام لاق .رضحأ اطرم ديرأ :تلاق

 .رجؤيف اهوسكيو «رحؤيف ةميتي اهجوزتي نأ عديو ءاطرم

 «قيرط يق هل رمع نب هللا دبع عم ريسأ تنك :لاق «عفان نع -۰

 لري ملف «قيرطلا نع لَدَع مت هينذأ ق هيعبصأ عضوف «يعار ةراَمَر عمسف
 ىلإ عحر مث «هينذأ نم هيعبصأ جرحأف ءال : :تلق ؟۶ عمستأ !عفان اي :لوقي

 .مَتص ل هللا لوسر تيأر اذكه :لاقو «قيرطلا

 راما پپک بسکلا پیا :لاق هل كلام نب سنأ نع ١-

 ينثعب ك هللا نإ هللا لوسر لاق :لاق لط ةمامأ يآ نع ۳

 «ناثوألاو ةيلهاجلا رمأو ءًريمازملاو فزاعملا َقَحْمَأل ينثعب نيل اعلل ىدُهو ةهر
 موي ميمحلا نم اهلثم ُهاقس الإ ايندلا يف دحأ رمخلا برشي ال هتزعب ير فَلحو

 ٤۹۸/۲ نابح نبا هححصو .حیحص هداتسإ :رکاش خیشلا لاق ۸/۲-۲۸ دمها هجرحآ (۱)
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 ىهالملا مذ ةلاسر تامومذملا باتك

 ةر يف اهايإ هتيقس الإ ايندلا يف ذحأ اهعدي الو «بذعم وأ هل روفغم «ةمايقلا

 .'«هسفن عقل تح سدقلا

 ا ىدان ةمايقلا موي ناك اذإ :لاق «ردكنملا نب دمحم نع ٤-

 مهوتكسأ ؟ناطيشلا ريمازمو وهللا نع مهسفنأ نوري اوناك نيذلا نيأ

 الأ مهوُملَعأو «يئانثو يدمه مُهوعمسأ :ةكئالملل لوقي م «كسملا ضاير

 .نونزحي مهالو مهيلع فوحخ

 ٥- كتوَصب مهتم تَّعطََسَأ نم زرُفَتَساَو ظ :دهاحج نع 4]لسره«٠[

 لك :لاق [٠«هرسإ] 4 ٌكلِجَرَو كليب مهّيلَع َّبلَجَأَو » رامزللا :لاق
 ليخ يف ةيصعم يف لحجر لكو «سيلبإ ليخ يف ةيصعم يف "بكر
 .سيلبإ

 نإف «سرعلا ىلإ يعد اذإ ديبز ناك :لاق «نكسلا يبأ دايز نع - ٦

 .لحدي م رامزم وأ طبرب توص عم

 ديزي نب يلع هيفو ۱۹٦/۸ يناربطلاو ۲۹۸/١ دمحأ هاور 1٩۹/۰: عمجملا يف يمثيملا لاق )١(

 ٠١٤/١ يسلايطلا دواد وبأ هاور ۳٠۳١/١: رصتخملا يق يريصوبلا لاق .فيعض وهو

 يلع ىلع هديناسأ رادمو ۷۷٠/۲ ةماسأ يبأ نب ثراحلاو لبنح نب دمحأو عينم نب دمحأو

 يلع نع ٤۹٠:ص جنرطشلاو درنلا رحت يف يرحآلا هجرحأ امك .فيعض وهو ديزي نبا
 اذه ريغ يف هدهاوش انركذ دق :لاق مث كلام نب سنأ قيرط نم بعشلا يف يقهيبلاو

 .ملعأ هللاو ةوق ذحأي هدهاوشب وهو عضوملا

 .بکر بکار لک: :(ب) ةحنست يف ٥)۲)
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 ةميلو ىلإ بشوح نب رهش يعد :لاق «ةريون نب نامثع نک ۸

 ہا عضو رامز ره ع ابق ؛مهیاملع نم ٹپ

 هعمسي مل یتح جرو هينذآ يف
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 مارح ركسم لك :لاقو لبطلا وهو «ةبوكلاو رشيملاو
Nتو اف 5 رمع نبا عم يشمأ تنك :لاق «دهاحج نع  

 : هيدي یخرا ر عشنا امل یکم م اف

aهقلو رحز نب هللا ديبع هيفو يناربطلاو ۳ دما هاور : ه٤  

 ره :نينقلاو :رامقلا وه :رسيملا :فنصملا لاق .روهمجلا هفعضو ىئاسنلاو ةعرز وبأ

 ..درنلاو دوعلا :ليقو ءلبطلا :ةبوكلاو .رامقلا بعل نم ةبعل :نينقلا :ليقو «دوعلا

۸ - 



 .ءيش يف نيملسملا ةنس نم فدلا سيل :لاق «نسحلا نع -۴

 نب ديوس تعما :ةمثيخ يل لاق :لاق «ملسم نب نارمع نع ٤-

 ىنغلب دق ءال :تلق :لاق .فُد هيف اتيب لحدت ال ةكئالملا نإ :لوقي ةلفغ
 .هنع كلذ

 يارار و ٍ
 «هرسک الإ افد یری ال ةریبه نب مصاع ناک :لاق «ةريغم نع ٥-

 2 ر گو. ۾ رو .
 ناطيش ينبلغي مل :لاقف «رسكني ملف «هيلع ًأطُي لعجف ءافد ذحأ ربك املف

 «فد اهعم ةأرما یأرف ‹نينس رشع نبا ڏیم وي انأو يديب ذحآ وهو «كيبز

 .هرسکف هذحأف

 نوقرخي ككسلا هاوفأب نوذحأي اوناك :لاق «ميهاربإ نع -۷۷

 .“”يراوحلا عم يتلا فوفدلا

 اذه ةلازإل بؤوردلا سوؤر يف نوفقي اوناك 4خ دوعسم نبا باحصأ يعي :فنصملا لاق )١(
 .ركنملا
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VAاغأكف ريشدرّنلاب بعل ْنَم» :لاق لك ىبلا نأ ؛هك ةديرب نع  

 ۰ | مدو ریزاخا مخ يف هدي غبص

 درنلاب بعل نم) :للک هللا لوسر لاق :لاق 4 ا سوم يآ نع -4

 © لوسرو هللا یصع دقف

Aيذلا لثم» :لک هللا لوسر لاق :لاق ا يردن دی يأ نع  

 موقب غ ريزخطا مدو حيقلاب اضوتي يذلا لغم يلصيف موقي غ درنلاب بعلب

 ."«هتالص لال :لبک هللا لوقي « يلوي

 ET أ هتابعک بَل لر

YY E: ED 

 ) )۲مكاحلا هجرحأ ٠٠١/١ هرقأو «هاجرخي مو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح :لاقو
 . ۱۸۱/۱۳ نابح نبا هححصو, .يهذلا هيلع

 لبقت ال :دازو ۲/۲ ىلعي وأو ۷۰ /ه دمحأ هاور : ١١١/۸ عسمججا يب يمشيملا لاق (۳)

 لاجر ةيقبو هفرعأ ملو يمطخلا نمحرلا دبع نب ىسوم هيفو ۲۹۲/۲۲ یناربطلاو .هتالسص -

 :حيحصلا لاجر دمحأ

 )٤( دمهحأ هجرحأ «ىسوم ابأ عمسي م بعك نب دمحم ؛عطقنم هنأ ريغ تاقث هلاجر ٤/۷ 5

 یلعی وبأو ۱۳/ ۲۷٤ىربكلا يف يقهيبلاو  . olبعاللا :ينعي :فنصملا لاق

 :وه كلذف ءزوفلاو رفا نم اهنم هل جرح ام ظني ءاهب برض اذإ درّللا باعكب
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 : ر نیللا نيتپوسول )1

يا ةموسولا ا تابعكل مدهو مکا :لا غ
 

 َ .محعلا رسیم نم اهناف ارج رخرت

 رم نيتمكلا» :لاق لإ هللا ين نأ انل ركذ :لاق «ةداتق نع -؟
 ."مجعلا

 ا

¥ 

 ئ هللا دبع نع - -۳

 .مارح درتلاب بعللا نأ لإ ءاملعلا روهمج بهذ دق :يرذنملا لاق .قساف ٌرماقَلاو رمق
 مهضعب بهذف ؛جنرطشلاب بعللا يت اوفلتحاو «هعرحت ىلع عامجإلا انجاشم ضعب لقنو

 ال نأ :اهدحأ : :ةثالث طورشب نكل ةدئاكمو برحلا رومأ يف هب ناعتسي هنأل هتحابإ ىلإ
 هناسل ظفحيب نأ :ثلافلاو .رامق هيف نوکی ال نأ :يناثلاو .اهتقو نع ةالص هببسب رخي

 رومألا هذه نم ايش لعفو هب بعل ىتمف ؛مالكلا ءيذرو انخلاو شحفلا نع بعللا لاح

 ‹«يجشلاو ريبح نب ديعس هتحابٳ لل بهذ نمو .ةداهنشلا دودرم ةءورملا طقاس ناک

eSرا  Eدرو.كقو  

 يت درو .حيحصلا
 امهيف يهف دوسلا طقنلا نم امهيف امل ني

 ُبيصيف ءاهتاوصأ نم َلأفلا ذغأي يذلا وهون« ريطلا

eبعشلا يف يقهيبلاو ه٤  | E 



-Aoلكاك ارامق درنلاب بعاللا :لاق هلط د ورمع نب هللا دبع نع  

 .ريزاخلا كدوب ج لاک رایق رغ نع اھب بعاللاو ریو م

“ATةلظنح نع دايز نب ىلعلا انثدح ناميلس نب رفعج نع  

 بعل نم :لاق - راصنألا نم لجر نع هبسحأ :رفعج لاق -يسودسلا

 .ريزاخلا محل لكآلاكف اهب رماق نمو ريزا محشب نهدا اغأکف درنلاب :

 :للع هللا لوسر لاق :لاق بف يرعشألا ىسوم يأ نع -۷

 لوسرو هللا صع دقف ریشدرنلاب بعل نم»

 لا نو یشدرتا :اه لاقي ةعلب نولي لاجر نع يفلب !ةکم ل ا :لاقف

 [«.هسل] 4 ٌرسَيَملاو رْمَحلا امتإ ارنماء نيذُلآ اهُأتَي :هباتک یف لوقي ك

 دح اب ىتوأ ۷ للاب فلحأ ياو وا ر نوهت :هلوق لإ

 ا

 ءاهنع هللا ي يضر ةشئاع نأ ؛همأ نع ةمقلع يأ نب < کک

 وأ اهنجرختلا «يهيلإ تلسرأف «درنلاب اهراد يف نوبعلي اوت ا ؛اهغلب
  .مهدنع يه يذلا تيبلا لهأ نحرحأل

 نوبعلي موق ىلع لي هللا لوسر رم :لاق «ریثک يبا نب یحی نع -۰

 ۱۱٤/۱. مکاحلاو ۱۸۱/۱۳ نابح نیا هححصو ٤/۳۹۷,دمحا هجرحا (۱)

- 11۸e 



 يهالملا مذ ةئاسر تامومذملا باتک

Dicuss Ff e 8 . 0ةيغال ةنسلأو ءةلماع ديأو ءةيهال بولق» :لاقف «درنلاب ») . 

 .مجعلا رسيم درنلا :لاق «نسحجملا نع -۱

 اهب بعاللاو «رسيملا نم ارامق اهب بعاللا :لاق «دهاحم نع ۲٠-

 ۰ .هخللاس

 نيبعكلاو ءاهنم ءوضولاب رمؤي هنأ ؛محل يف هدي غباصلاك اولاق امنو

 .ءاوس جنرطشلاو

 نع عفار نب هللا دبع تلأس :لاق «نامعنلا نب حيرش نع -۴

 ءاههركي وهو الإ انئاملع نم ادحأ تكر دأ ام :لاقف .درنلاو جنرطشلا

 لبقت ال :لاقف .مهتداهش نع هتلأسو :حیرش لاق .لوقي كلام ناك اذكه

 كلام ناك اذكه «هنلعي الو كلذ يفخي نوكي نأ الإ ةمارك الو مهتداهش

 .ةداهش مه لبقت ال ءانغلا ي هلوق كلذكو .لوقي

 «درنلاب نوبعلي موقب قورسم رم :لاق «ناوزغ نب ليضفلا نع - ٤

 .غارفلا رمأ اذهب ام :لاقف .اهب انبعلف انغرف اعر انإ !ةشئاع ابأ اي :اولاقف

 )١( یربکلا ننسلا يف يقهيبلا هجرحأ «لسرم ثيدح ۱۰/ ۲٠٦بعشلا يفو ۲١٠/١.

- 11۸% - 



 يهالملا مذ ةلاسر تامومذملا بانك

  جنرطشلا يف باب

 ىلع هڪ بلاط يبا نب يلع رم :لاق «بيبح نب ةرسيم نع ٥-
 !؟نوفكاع اه متنأ يتلا ليثامتلا هذه ام :لاقف «جنرطشلاب نوبعلب موق

 نوبعلي موق ىلع رم هنآ ؛ ا ك يلع نع ةتابن نب غبصألا نع ١-
 سم نأل !؟نوفكاع اه متنأ يتلا ليئامتلا هذه ام :لاقف «جنرطشلا

 ایم ذآ نہ ہل رح اقع یج ارح کدحا

 بنوا هذه م انوعد

 بعللا يق لوقت آ ام :ميهاربإل تلق :لاق «حلاص نب ةبقع نع -۹۸

 :لاق .اهب بعلت الف ةنوعلم اهنإ :ل اق ؟اهب بعللا بحأ ينإف «جنرطشلاب

 تفلحف :لاق .ةنس اهب بعلت ال فلحاف :لاق .اهنع ربصأ ال ينإ :تلق

 .جنرطشلا ينعي .اهب اوبعلت ال ةيسوحبا كلت :لاق «رفعج يبأ نع ٩-

enدرنلا هذه :مساقلل ليق :لاق«رمع نب هللا ديبع نع  

 نعو لک هلا رکذ نع یلآ ام لک :لاق ؟جنرطشلا لاب امف اهنوهركت

 .رسيملا نم وهف ةالصلا

 ال انباحصأو ميهاربإ ناك :لاق «فرصم نب ةحلط نع ٠١-

- 11AY - 
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 .بعللا هذه باحصأا نم هب اورم اذ دحأ ىلع نوملسي

 ر ی و لک ف یل لک را وم لک

 ءسالا بذكأ جنرطشلا بحاص :لاق «هللا همر يلع نع ٣۳-

 .لتق امو «تلتق :مهدحأ لوقي

 بعلي نم ةداهش تدر ول :لاق «نيريس نب دمحم نع - ٤

 .الهأ كلذل ناك جنرطشلاب

 نبا نع انغلب «درنلا نم جنرطشلا :لاق «سنأ نب كلام نع ٠-

 .اهقرحأف ميتي لام يلو هنأ هلظ سابع

 هللا دیبع نع ٩-

Ha . =4 °‘  () 

 لثم ركفلا لوطب بلقلا لش نم هيف سيل درنلا نأ :اهدحأ «نيهجو نم :فنصملا لاق )١(

 درنلا نأ :يناثلاو .تقولا عييضق لإ يذوق ركفلا لوط ىلإ ّجاتحت اهنإف ؛جن نرطشلا يف ام

 اهيف مهادجو «ّريثك اهيلع مُهَوغل نإف ءجنرطشلا يف ام ّلثم عانا نم هيف هلهأ نيب سيل ٠

 رش :لاق اذهلف رشک هب هب مهلاغتشاو ةشأ جنرطشلارإلإ سانلا ليم نإفثللذ عمو ديد ٤

 نال دق اهلع عاجإلاز «حيحص درا مرآ ف تلا ذا ملعي وهو .درتلا نم

 .ريثكب رسيا اهنإف جنرطشلا

- AA- 



 ؟جنرطشلا نع رفعح ابأ تلأس :لاق «يقريصلا ماسب نج 9 ٠

 .ةيسوهلا عذ :لاقف

 نم سلحع ةا يلع رم : :لاق رالع يأ نب رابع نع ۸

 :لاقف < «مهيلع فقوف «جنرطشلاب نوبعلي مهو ةبلعت نب ٠ ذا ی راا

a r 

 E .مکهوجو

 ر م ۹
 و حنرطیالاب نوبعلي اموق یأرف ينايتخسلا بوي عم تنک

 ال4 هلوسرو ىلاعت هللا ئلضع دقق درتلاب بعل نم :لاق ردكنملا نب دمحم

 درا :بويأإ لاقف .جنرطش اذه درن اذه سيل :ةديبع نب ورمع هل لاقف

 | .ءاوس جنرطشلاو

 .ةيمأ ينب :(ب) ةخسن يق )١(

- ۱۹۸۹ - 



 عفان نع بويأ نع ديز نب دامه انندح رمع نب هللا دیبع نع -۰

 هذهب نوبعلي مهو هلهأ ضعب ىلع لحد لظ رمع نبا نأ ؛ةيفص نع

 .هسأر ىلع اهرسك :لوقي ةرم اداه تعمسو :لاق .اهرسكف ةدراهشلا

 ةدراهشلاب نوبعلي موقب هه رمع نبا رم :لاق «دهاحم نع ١-

 .رانلاب اهقرحأف

 ناك هنأ ؛يلظ عوكألا نب ةملس نع ديبع يبأ نب ديزي نع ۲١-

 مهنإ :لاقف .كلذ يف هل ليقف -ةرشع عبرألاب- اهب اوبعلي نأ هدلو ىهني

 .نوبذکیو نوفلحي

 تيب يف ران مرطضت نأل :تلاق ءاهنع هللا يضر ةملس مُأ نع ٣۳-

 . .ةرشع عبرألا هتيب يت نوكي نأ نم هل ريخ مكدحأ

 .رشع ةعبرأ ةبعل اهانعم ةيسراف ةملك اهلصأ :ةدراهشلا )١(

 - ۹۰ ۔



 “ر ذشسلا يف باب

 .اهايإو كايإ ىرغصلا ةناطيشلا ىه :لاقف ؟رّدسلا

 وه :ريثألا نبا لاق .نايبصلا اهب بعلت ريدتسم طح وهو نيطلا ىمست يتلا ةبعللا :ردسلا )١(

 .ةبرعم ةيسراف يهو مضتو اهنيس رسكتو اهب رماقي اهب بعلي ةبعل

 - ۱۱۹۱ ۔



estat 

 .اذإ هلظ ةزرب ابأ تيأر :تلاق «همأ نع ميكح نب نسحلا نع ٦-

 .اهرسک و مهبرض حيحارملا ىلع بعلي هدلوو هلهأ نم ادحا یار

 موي حيحارملا هرکال ينا :لاق «ةحلط نع لوغم نب كلام نع -۷

 .ةحوجرأ ىلع اناسنإ ىأرو .ةيسوحما نم ةبعش اهارأو زورينلا

 نم يورو «عطقنم اذه :لاقو ۲۲٠/٠١ ىربكلا يف يقهيبلا هحرحأ «فيعض هدانسإ )١(

 ي دواد وبأ كلذك اعوطقم هجرحأ :تلق .ءيشب سيلو الوصوم فيعض رحخآ هجو

 يف يناربطلا دنع ةشئاع نع الوصوم ءاحجو ٠١۹/۲. للعلا يف دمحأو ۳٤۹/۱ لیسارملا

 م نم هيفو طسوألا يف يناربطلا هاور ١٠١/۸: عمحجملا يف يمثيملا لاق ۲٠۲/۷. طسوألا

 نيحورجبا يف نابح نباو ۲١٤/١١ خيراتلا يق بيطخلا دنع رمع نبا نعو .مهفرعأ

 . ٠١۸/۱ رداونلا يت میکحلاو ۲

 - ۱1۹۲ -۔



 يهالملا مذ ةلاسر تامومذملا باتكأ

 رامقلا يف باب

 هلهأ ىلع رماقي ةيلهاجلا يف لجرلا ناك :لاق ءةداتق نع -۸

 مهنيب ثروت تناكو «هريغ دي ق هلام ىلإ رظني انيزح ابيلس دعقيف هلامو

 نم سحر وه امنإ ربخأو هيف مدقتو ‹«كلذ نع هللا ىهنف ءءاضغبلاو ةوادعلا

 .نوحلفت مكلعل هوبنتجاف ناطيشلا لمع

 .رسيملا نم رامقلا نإف ؛اورماقت ال :لاقف .ديع موي يف نورماقتي

 وهف رامقلا نم ءيش لك :اولاق «دهاجو سوواطو ءاطع نع - ٠١

 .زوجلاو باعكلاب نايبصلا بعل ىح رسيملا نم

 .رامقلا رسيملا :لاق «نسحلا نع ١٠-

 .رسيلا نم وهف رش وأ حاي

 ‹«ضيبلا قاقد نع نسحلا تلبس لات «تایغ نب نامثع نع - ۳

 .حلصی ال :لاقف

 رامق يف صخري ناك هنأ ؛نسحلا ارکذی «ماشه نع ٤-

- ۳ 



 يهالملا مذ ةلاسر تامومذملا بانک

 . هرکی نیریس نبا ناک و .ضیبلاب نایبصلا

 نايبصلا هب رماقتي يذلا ضيبلا "”يرتشم

 .نايبصلا هب ُرَماقتي يذلا ضيبلا ركب ًاسأب ىري ال بيسملا نبا ناكو :فنصملا لاق )١(
 ين ًارثأ مهلعفل ري ملف < ‹نيفلكم ريغ نايبصلا ىأر هنأل اذه يف صخر امنإ ؛نسحلا كلذكو
 .مارح هب هنوُبسکی امو ةيصعم مُهرامق نإف «نيغلابلا فالنج مرحلا

 .ءارشب :(ب) ةخسن يق (۲)

 - 11۹44 -۔



 مامحلاب بحللا باب

 روکتا :ىلاعت هلوق ف دهاحجم نع ١-

 .ماًمحلا جورب : :لاق ٠[ ۲۸ :ءارعشلا] | 4 @) نوشت ةا

« 

 اه عبتي الجر یار ل لا لوسر نأ ؛ههط ةريره يبأ نع ۲۷ ١-

 7 ٠ ةناطيش ٌعبتي ناطیش» :لاقف

 رمأي وهو بطخي وهو هڪ نامثع تدهش :لاق ‹«نسحلا نع -۸

 بعالم ناک :لاق «بویأ هل لاقي لجر نع ءاذحلا دلاخ نع -۹

 .مامحلا نوعرف لآ

 هلاجر لسرم دنسب ددسم هاور ۱۰۰/٩: فاحتإلا يق يريصوبلا لاق «حيحص ثسيدح )١(

 دواد وبا هاورو «ةشئاع نع حيحص دنسب اعوفرم ۲ ةجام نبا هاورو ‹تاقث

 ىلعي وبأو ةبيش يأ نب کب وبأو ۱۸۳/۱۳ هحیحص يف نابح نباو هحام نباو ٤/۲

 بدألا يف يراخبلاو r tofY دمحأ هجرحأو :تلق .ةريره يأ نع امهيدنسم يف يلصولا

 لح هللا ه هركي اع هبقعتي نأ نم هبعل ىّدعتي ال مامحلاب بعاللا :نابح نبا لاق ۱

 نم ناک نإو ناطیش :هل لاقي نأ زوجي يصاعلاو «صاع هللا هركيامل بكترملاو ءالعو

 امهنم ةاصعلا ىمسف [٠٠:ساإ 4 ّنِجلاَو سنإلآ نیطلیش :لاعت هلا لاق .مدآ دالوأ

 اهبعلب يصاعلا نم لعفلا نألو ءةرواجملل ةمامحلا ١ ىلع ناطيشلا مسا هقالطإو ‹ نیطایش

 نم هنأل ؛مومعلا لمتحيو لحرلا كلذب هصاصتحخا لمتحب :حماطملا يق لاق .اهيلإ هادعت

 زوجيو «ةءورم ةلقو ةءاند هنأل ؛اهيزت مامحلاب بعللا هركيف ؛ةلاطبلا لهأ لعف نمو «وهللا

 ۲۲٠/٤. ضیفلا .اهب سنألاو اهلكأو اهحارفل اهذاختا
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 قح تحب م ةرايطلا مامحلاب بعل نم :لاق «ميهاربإ نع -۰

 .رقفلا 1 قوذي

 .مامُح الو ماه بحاص ةداهش زيجي ال ناک هنأ ؛حیرش نع -۱

 يامحلاب ًابعلو «قهالحجلاب ًابعل انعم اننإ :لاق «نایفس نع - ۲

 . طول موق لمع وه

 ديصلا مد ليست ال اهنأ لجأ نم اهتيهاركو «قدنبلا سوق :قهالجلا :فنصملا لاق )١(
 .ةذوقوم بلاغلا ق اهديصف

 - ۱1۹ ۔



 طول 8 هذه ىلع وأ يتم غ فاح ا ام .فوعا

 موق لَمَع لمع نميف لاق يتلا نأ هت سابع ناعوت

 ب e ا

ERE OL 
Nاطاول ناك ةوهشلا دي ری «هلحر . 

 .ایطول محجر اظ ت ايلع نأ ؛هموق ضعب نع ديلولا نب مساقلا نع ۳١

owلاق ؟يطوللا دخ ام :لعس هه سابع نبا نأ ؛ةرضن يآ : 

 ٠ .ةراجح اب عب مث هنم ىقليف ءةيزقلاب ءاتپ ىلعأ ٌرظنب

 ؛نیترم مح ر نأ هل يغبني كحأ ناک ول :لانق ميهار نع ۸
 ا س

 کالو ةخام نيبو n :لاقو ه۸ ٤ يذمرتلا هجزحأ ()

 e .يهذلا هيلع هرقأو هحخصو ٤

 گااو یاس ناو ۱۵۸ دوا ویأو ۰ ١/. دهحأ هجر“ ‹حیحص يد (۲)

 .يهذلا ةيلع هرقآو هححصو ۳

 ا طولا ناكل ةراجحلاب ا ول ا

NAV. 



 .ينازلا دح يطوللا دح :لاق «ميهاربإ نع -۹
 طول موق لمعب لحرلا لحرلا فذق اذإ :لاق «ميهاربإ نع - ٠

 كشرلا ديزي نب هبر دبع لاق :لاق «ةبورع يأ نب ديعس نع - ١

 هابأ نإ :الاقف ‹«نيريس نباو نسحلا دقرف لأسف !يطول اي !دقرف اي :دقرفل

 .دحلا هيلع ناك طول موق لمع لمعت كل لاق نإ :الاق ءاحلاص الجر ناک

 لح رال لوق لحرس ي ؛ميهاربإ نع ةديبع نع - ۲

 .دحلا دلجي :لاق !جوفعم اي

 لاق لحرب يأ «حوشآ نبا تعم :لاق «ديلولا نب يحي نع - ۴۳

 .دحلا برضف هب رمأف !جوفعم اي :لحرل

 ٠.ليمجلا مالغلا ىلإ رظنلا لحرلا دحي نأ نوهركي

 ىلع فوحأب انأ ام :نيعباتلا ضعب لاق :لاق «ةيقب نع - ٥

 ,هيلإ دعقي درمألا مالغلا نم يراض عبس نم كسانلا باخأ

 ېک

 نم مظعأ ُهبلذ يأ لقب تح یر ةرم مخرب نأ ُبجوتسي يح م «يحرلاب لتقو

 % ءةرم يجر ةراهطو ةبوقع هيفكي هنا ينازلا فالخب «ةدحاو ةرم مجرلاب ىك

 .كلذ هيفكي ال

 .عامحلا نع هب نکي ارو طول موق لعف مالغلاب لحرلا لعفي نأ :جفعلا )١(
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 يهالملا مذ ةئاسر تامومذملا بانک

 ي لحرلا تبي ہی ال :لاقی ناک :لاق «يرسلا نب , بيجا نع ١

 .درملا عم تيب

 :مه لاقي موق ةمألا هذه يق نوكيس :لاق «لهس يأ نع- ۷

 ‹«نوحفاصي فنصو «نورظني فنص ؛فانصأ ةئ ةئالث ىلع ء«نويطولللا

 .لمعلا كلذ نولمعي فنصو

 لمع ينعي- لمعلا كلذ لمعي يذلا نأ ول :لاق «دهاحب نع-۸

 ضرألا يف ةرطق لكو ءامسلا نم تلزن ةرطف لكب لستغا ول -طول موق

 .اسج لري م

 ‹نصحبي م وأ نصحأ «ْمَحرُي يطوللا :لاق ‹«باهش نبا نغ- ۹

 .ةيضام هس

 .ايطول محر لڪ ذ الع ن ؛سيق نب ديزي نع - ۱۰

 نإف ؛ءاينغألا دالوأ اوسلاجت ال :لاق ءناوكذ نب نسحلا نع ١ ١=

 .ىراذعلا نم ةنتف دشأ مهو ءاسنلا روصك اروص مهل

 ركب يبأ ىلإ بتك ديلولا نب ب دلاخ نأ ؛ردكنملا نب دمحم نع -۲

 حكنت امك حكني برعلا يحاوض ضعب يف الجر دحو هنأ ؛ه# قيدصلا

 يأ نب يلع مهيف لب هللا لوسر باحصأ كلذل ركب وبأ عمجف ةأر

 لعفف ةدحاو ةمآ الإ ةمأ هب لمعت ل بنذل اذه نإ :هلظ ي لا تاب
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 ٠ .كلملا دبع نب ماشهو ريبزلا نبا مهقرح دقو :لاق .راتلاب

 :لحرل لاق الحر نأ ؛يرهزلا نع بئذ يبأ نبا نع -۳

 ( .دحلا برضي :يرهزلا لاقف !يطول اي

 ۵۵ د



 .ءاستلا ين ةيطوللا باب

 انز ءاسّلا قاَحس» :لاق «هعفر هت ت عقسألا نب ةلثاو نع ١

 نامثع ني ديعس تعم” :لاق «يكلا ناميلا نب ناّتثع نع ٥-

 ايلبع نيرملاس اناتأف «ةورع سلحب يف تنك :لاق «باهش نبأ نع مزلقب

 | تلاقف ءامه تنذأف ناتأرما ةحرابلا يلع تنذأتشا, :لاقف « هللا

 اللا نم اهنف بيصتق ةارملا بنج ىلإ عجطضت ةأرملا تيأرأ :امهنم

 ينتوفت تداک تح ترکفف ءامهحارخإب ترمأف .اهجوز نم بیضت

 ولو ءاضعب مهضعب بکر اموق كل هللا. كلهأ دق : ن

 نم تيلو ول ينکلو :ةورع لاق .ةراجحلاب امهنچ را اشارا 0 تیلو

 ام

 ةلاجرو ٤۷٦/١۳ ىلعي وبأو 1۳/۲۲ يناربطلا هاور ۲۰۹/٦: عمجما ي

 ‹نیل هدانسإ :رئابكلا يف هنع لاق يذلا نإف ؛ رظن هيفو هللا همر لاق اذك : تاق

 نم دهاش هلو ‹«فیعض هدانسإو ىلعي وبا هاور : ٤ كارا ن يري رل لاقو

 :هظفلو ۲۳۳/۸ هننس يف يقهيبلا هنعو «مكاحلا هاور ها يرعشألا ىساوم يأ ثیدح

 امهف ةأرملا ةأرملا تتأ اذإو ءنايناز امهق لجرلا لجرلا ىنا اذإ :# هللا لوسر لاق

 يف رادقملا توافت نإو مإلا قلطم قوحل ي انزلا لثم هنأ :ثيدحلا ىنعمو .ناتسيئاز
 نيعلا انز ىلع ماعلا انزلا قالطإف «جاليإلا مدعل طقف ريزعتلا لب هيف دح الو ةيظاغألا

 دهع ىلع ناك ًاضعب ٌنهضعب نايشغ نإ لیقو :فنصملا لاق .زاحب مفلاو ديلاوالجرلاو

 «ران نم جاتو «ران نم عورُذو «ران نم ابابلج نوعبس هَل «سّرلا باحصأ نهو عب ۰
 .مكءاسن اذهب | رحل
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 .هيف انأ يذلا دلبلا نم امهتجرحألو ءاحربم ابرض امهتبرضل ايش رمألا

 .ةورع لاق ام لوقلا نأ تملع رومألا نتكنحو تربك املف :يرهزلا لاق

 .يفنلا بجي الو مجرلا يف ماس لوقب ذحؤي سيل :ناميلا نب .نامثع لاق

 .مزلق ىلع الماع اذه نامثع نب ديعس ناكو :ناميلا نب نامثع لاق

 :لاق «يلع نب دمحم نب رفعج نع صفح يأ وآ صفح نع ۱٩-

 ىف امرح ةأرملا ةأرملا نايشغ دحت له :اتلاقف «نآرقلا اتأرق دق ناتأرما هتءاح

 نهو عبت دهع ىلع نك يقاوللا نه «معن :امه لاقف ؟كک هللا باتک

 نم اباباج نوعبس نهه عطقي :لاق -سر رئبو رهن لك و- سرلا بحاوص

 نمو «ران نم نافخو «ران نم جاتو «ران نم قاطنو «ران نم عردو «ران
 اذه اوملع :رفعج لاق .ران نم نيتم فلج فاح ظيلغ بوث كلذ قوف

 .مکءاسن

 َءاسن كل هللا بڌَع :يلع نب دمحم تلق :لاق «ةزمح يبا نع -۷

 لاحرلا ىتغتسا كلذ نم لدعأ كك هللا :لاق «مهاحر لمعب طول

 .ءاستلاب ءاسنلاو لاحرلاب

 «قهالجلا ؛طول موق قالحأ نم :لاق هل يلع نع -۸

 .كالعلا غضمو «فذخلاو ريفصلاو

 .عالقملا :لاقيو «قدنبلا سوق :قهالجلاب ينعي :لصألا ةيشاح يق لاق )١(
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 يهالملا مذ ةلاسر تامومذملا بانک

 ءاسنلا يف طول موق يف طاوللا ناك» :لاق «هعفر ةرخص يبأ نع ٠۹-

 .(ةنس نيعبرأب لاجرلا يف نوكي نأ لبق

2 

 ا٠ .:فرال] 4 ةشحفلا نوتات :كاك هلوق يف هل سابع نبا نع-١

 ( .لاحرلا رابدأ :لاق

 اتدجو نيتأرما نع يعشلا تلأس :لاق < بتكملا ديبع نع - ۲

 .نارزعت :لاق:‹ ناقحتست

 «ناقحتست نیتأرماب يأ هنأ ؛هيبأ نع دمحم نب رفعح نع -۳

 .ةئام ةئام امهرزعف

 لمع لحجر يف «رمعم نب هللا ديبع نب هللا دبع نع ةداتق نيع ٤-

 رباج ناکو :لاق .نصحي مل وأ نصحأ طول موق ةلتق :لاق طول موق لمع

 :لوقي نسحلا ناكو :ةداتق لاق .جرفلا ةمرح نم دشأ ربدلا ةمرح :لوقي

 .دحلاف الإو مجرلاف نصحأ دق ناك نإ ؛ ينازلا دح مدح

 يقهيبلاو ٠١۱۸/١ متاح يبا نبا هجرحأ ٤۹٥/۳: ردلا ف يطويسلا لاق «لسرم ثيدح )١(

 اح يأ نبا دنع يذلاو :تلق . ٠/٠ خيراتلا ف ركاسع نباو ۳۷١/٤ بعشلا يف

 .ملعأ هللاو .عفر ريغ نم رخص يبأ لوق نم يقهيبلاو
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 دّحَأ نم اهب مكَقَبس اَّمةقحَلا نوأتأ  :حيحب يأ نبا نع ٥-
 یلع رکذ ازن ام :رانید نب ورمع لاق :لاق [٠.:رعا] 4 () نیملعلآ م

 ( .طول موق ناک یتح رکذ

 موق لمع لمعي باودلا نم ءيش سيل :لاق «نيريس نبا نع ۱

 .رامحلاو ريزنخلا الإ طول

 لمع نم هللا نعل» :لاق ل هللا لوسر نأ ؛ هه سابع نبا نع -۷

 ( . "ثالث طول موق لمع

 ىلإ ناورم نب كلملا دبع بتك :لاق «ورمع نب ناوفص نع -۸
 هيلع نأ :هيلإ بتكف ؟يطوللا ةبوقع مك :هلأسي صم يضاق بيبح يأ

 اَنَرطَمَأَو » ىلاعتو كرابت لاق .طول موق محر امك «ةراجحلاب ىمري نأ

 هنسحو هنم كلذ كلما دبع لبقف [««رعسإ 4 (&) ليّجس نم ةَراَجح ّمهَيلَع

 ٤ .هيأر نم

i 

 ۳۹۹/٤. مکاحلاو ۲٦٥/۱۰ نابح نبا هجرحأ «حیحص ثیدح (۱)
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 يف اسلا ل يبلا ناك :

 مأ يحأ- ةيمأ نب هللا

 ىلع ڪ كلدأ انأف ءادغ فئاطلا

  .(نكیلع اذه لخدي ال :ک

 فأ امل :لاق ءدانزلا يبأ نع ٠١-

 . "ناح وني اسلح نيثنحملا

 اها لر يم :لاق 4ظ سابع نبا نع -۱

 2 ءاسنلا نم تالحرتملاو «لاحرلا

 نيشنخملا اوجرخأ» :لاق يي هللا لوسر نأ ؛ هل 5 سابع نبا نع -۲

 هقالحأ ق ءاسنلا هبشي ىذلا وهو اهحتفو نونلا رسكب وه ثنخلا :ةغللا لهأ لاق )١(

 .دعب هحضونو «فلكتب ةراتو لصألا نم هقلح اذه نوكي ةراتو هتاكرخو همالكو

 رئاسو ديبع وبأ لاق . ٠١۷۲/٤ يراخبلاو ٠۷٠١/٤ ملسم هحرحُا «حیحص ثیدح (۲)

 ؛هانعمو :اولاق .نكع نانو نكع عبرأ :يأ نامشب ربدتو عبرأب لبقت :هلوق نعم :ءاملعلا
 تراص تربدأ اذإف نافرط دحاو لكلو ناتتثا ةيحان لك نم نهب لبقت نكع عبرأ اه نأ

 ۰ .ةينام فارطألا

 .هجرخ نم ىلع فقأ ملو «لسرم ثيدح (۳)
Y.¥/o يراخبلا هحرحخأ «حيحص ثيدح )٤( 

-\Y۰0-_ 



 .اثنخ هلط رمع جرحأو اشثنخ يب يبلا جرحأو :لاق (مکتویب نم ےل ا اوه ل f Mr CN ن

 ناک :لاق «ةعيبر يأ نب شايع نب نمحرلا دبع نب یسوم نع -۳
 عتام ناک و «تیهو «مدهو «عتام ؛اثالث لك هللا لوسر دهع ىلع نوثنخملا

 يتلا تويب ىشغي ناكو ءَ هللا لوسر ةلاخ ذئاع نب ورمع ةنبا ةتحافل

 لوقي وهو ل هللا لوسر هعم” فئاطلا رصاح اذإ تح «نهيلع لحديو
 ؛ناليغ ةنبا ةيداب كنم نتلفني الف ادغ فئاطلا تحتتفا نإ :ديلولا نب دلاخل

 ثيبخلا اذه ىرأ ال» : هللا لوسر لاقف .نامثب ربدتو عبرأب لبقت اهنإف
 لل هللا لوسر لبقأ مث :لاق «هئاسنل «اذه دعب مكيلع نلخدي ال ءاذه نطفي

 هللا لوسر لحخدو «ةنيدملا نلخدي ال» :لاق «ةفيلحلا يذب ناك اذإ ىح ًالفاق
 هل لعجف «ءيش نم هل دب الو نيکسم هنٳ :هل ليقو «هيف ملكف ةنيدملا ي

 ملف «هلزام ىلإ عرب مث «لأسیف لخدی تبس لک يف اموی ب هللا لوسر
 هللا يضر رمع دهع ىلعو ركب يبأو يب هللا لوسر دهع ي كلذك لزي
 .تیهو «مده «هعم هیبحاص ب هللا لوسر یفنو :لاق .امهنع

 . عملا هلندي يذلا تيبلا لل هللا لوسر نعل :لاق «ةمركع نع -

 ۲۲٤/۸. یربکلا یف ٰيقهيبلا هحرخأ (۱)

 .فنصملا قيرط نم ۲۲٤١/۸ ىربكلا يف يقهيبلا هجرحخأ (۲)

 يأ نبا هحرخأو .سابغ نبا نع راجنلا نبا هجرخأ :1 ٤١/١ ريبكلا عماحلا يف يطويسلا لاق (۳)
 :تلق .ركنم ثيدح :لاقف «هنع يبأ تلأس :لاقو «سابع نبا نع ۳۲۳/۲ للعلا يف متاح
 لوحد نم إب ينلا عنم ٠۷٠١/٤ ملسمو ۲۲٠۸/١ يراخبلا «نيحيحصلا يف تبث

 ك
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 .ثنحملا ةمامإ هرك هنأ ؛دهاحج نع ٥-

 نع سنا نب كلام تلأس :لاق «سيوأ يبأ نب ليعامسإ نع -

 اذإ :لاق ؟ةالصلا يف يدي نيب ةرتس هلعجأ نأ ىل زوجيأ ثنحملاو يردقلا

 .ةالصلا يق ةرتس امهلعحت الف «كلذك امهنأ تققح

 هريغو سنأ نب كلام تعم :لاق «سيوأ يأ نب ليعامسإ نع - ۷

 نمحرلا بع يبأ نب ةعيبرو يرهزلا باهش نبا ناك :لاق «ملعلا لهأ نم

 e لاقف «هيدي نيب ةعيبر مدقتف مامإلا ءارو ل يبلا دجسم يف افص

 ملف قبض يف كيدي ني يذلا فصلا ىلإ تمدقتف ةعس يف تك :باهش
  «ٹينختلاب فصوي لحجر يدي نيب ناك هنإ :ةعيبر هل لاق ؟كلذ تلعف

 ٠ .تمدقت كلذلف «يدي نيب نوکی نأ تهرکف

 نم نيثنحملا كلي هللا لوسر نعل :لاق هل سابع نبا نع -۸

 .ءاسنلا نم تالحرتملاو «لاحرلا

 يڪ

 نم ءيش ىلإ يدتهي الو ءاسنلا ف هل برأ ال نم :ربلا دبع نبا لاق .ءاسنلا ىلع ثنحللا

 يف روكذملا ثنحخملا عنم امك هلوخد عنم نهيناعم مهف نإف ؛نهيلع هلوخد زوجيف نهرومأ

 [٠۳:رولا] لاّجَرلاَنم ةا ىلا رغ » مهيف ىلاعت هللا لاق نمم سيل ذعنيح هنأل «ثيدحلا

 ىلإ اهب هبتني ةمه الو هل مهف ال نم هنأ هعمجي هانعم ابراقتم افالتحا هانعم يف فلتحا دقو

 ةشحافلا هيف فرعي يذلا ثنخملا سيلو نهنايشغ عيطتسي الو نهيهتشي الو ءاسنلا رمأ

 ةمغنلاو رظنلاو مالكلاو نيللا ق ةأرملا هبشي ىتح ةقلخلا يف. ثينأتلا ةدش وه اغنإو ةصاح

 ۸۸/٤. يناقرزلا حرش .ال مأ ةشحافلا ةهاع هيف تناك ءاوس لقعلاو لغفلاو

 .۱۸۰ :مقرب هجیرخت مدقت (۱)
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 ذرعي اذه ىرأ هلأر :لاقف .نامٹب تربدأ تربدأ اذإو «عبرأب تلثبقأ ۰

VAيضر ةملس مأ تيب لحد يي ئبلا نأ ؛ةملس نب دام نع  

 تحتف ول !ةيمأ نب هللا دبع اي :لوقي وهو اتتنخم اهدنيع ىأرف اهنع هللا
 لاقف .نامثب ريدتو عبرأب لبقت اهنإف ؛ناليغ ةنبا ةيداب

 .'(مکیلع اذه نلخدي ال» :ٍ يبلا

 .جاوزأ ىلع لدي ناك :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ٠-

 لوسر لحدف :تلاق .ةبرإلا يلوا ريغ نم هنودعي اوناکو ‹«ثنخ ي يبلا

 تلبقأ اذ :لاقف «ةًأرما تعني وهو هجاوزأ ضعب دنع وهو اموي ی هللا

 ؟هوبجحف (دعب مکیلع نلخدي ال انه

 نا ةملس نب دامه هاور ثيدح نع يبأ تلأس :لاقو ۲۳۷/۲ للعلا ت متاح يأ نبا هرکذ (۱)

 هيف برطضا .ًاطح اذه :يبأ لاق ثيدحلا اشخم اهدنع ىأرف ةملس مأ تيب لحد يَ يبلا

 .ةملس يأ نب رمع نع هيبأ نع ماشه سيلو ةملس مأ نع هيبأ نع ماشه وه اغإ ؛دامهح

 قلح نم امهدحأ :نابرض ثنخملا :ءاملعلا لاق ١۷٠١/٤. ملسم هجرحأ «حيحص ثيدح (۲)
 هللا هقلخ ةقلح وه لب نهتاكرحو نهمالك”و:نهيزو ءاسنلا قالحأب قلختلا فلكتي ملو كلذك
 م اذحو «كللذ يف هل عنص ال روذعم هنأل ؛ةبوقع الو ملإ الو بتع الو هيلع مذ ال اذهف اهيلع

 «هتقلخح لصأ نم ناك نيح هيلع وه يذلا هح الو ءاسنلا ىلع هلوحد الوأ هب يلا ركني

 يناثلا برضلا ءًاثتخم هنوكو هتفص ركني ملو ءاسنلا فاصوأل هتفرعم كلذ دعب هيلع ركنأ اغنإو

 نهتآيهو نهتاكرحو ءاسنلا قالحأ فلكي لب هح كلذ هل نكي مل نم وه :ثنخملا نم
 نعم وهو «هنعل ةحيحضلا ثيداحألا يق ءاج يذلا مومذملا وه اذهف ؛نهيزب ايزتيو نهمالكو

 امأو .لاجرلا نم ءاسنلاب نيهبشتملاو لاجرلاب ءاسنلا نم تاهبشدملا هللا نعل :رحآلا ثيدحلا

 .يوونلا .ملعأ هللاو الوأ هرقأ ام انوعلم ناك ولو نوعلم. سيلف لوألا برضلا
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 لاق الجر دلج لڪ نامثع نأ ؛هيبأ نع ميهاربإ نب ځاص نع -۱

 ٠ .نیرشع !ثنخ اي :لحرل

 .'”ثنخع. يلصي نأ هرك هنأ «ةملس يأ نع -۲

 لحرلا . :لاق يفئاطلا ملسم نيب دمحم نع -۳

Eکک كلذ لم موق ادب اإ ڄةرفك كلت :لاق ؟اهتزيجع ي ةأرملا ياا  

 .لاحرلاب لاجرلا هعنض مث ءاسنلاب لابا ا
u 
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 يهالملا مذ ةلاسر رخآ

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا متاخ دمحم انيبن ىلع هتاولصو

 .ثنخم فلحن :(ب) ةت يف (۱)

 - ۹ ۔









 ادر و یال اف یم رد يسرب ركذو «لصألا يف

 ا .ضغابتلاو ايندلا يف نحاشتلا :ةعامجلا ظفلو «دعاب و دس

 :يبهذلا لاقو هاجر لو داتسإلا حيحص ثيدح :لاقو ٠۸١/٤ مكاحلا هه

 ديعس وي هيفو ۲۳/۹ طسوألا يف يناربطلا هاور :۳۰۸/۷ عمحما يف يمثيها لاق

 ءايجإلا جيرخت يت يقارعلا لاق .اوقثو هلاجرو ءىناه نب ديمح ريغان وزب ۾

 فك يأ :رشألا .ديج دانسإب ةريره يبأ ثيدح نم طسوألا يف يناربطلا <
 : عج عم :رثاكتلاو «ىنغلا لوطو حرفلاو حرملا ةذشو ةمعنلا دنع نايغظلا س لا

 ٠ ريحت وهو دحلا ةزواج يأ :يغبلا نوكي ىتح ريغلا ةمعن لاوز ينمت يأ :دساحتلاو .لالا

 ًاشنت هنعو «نتفلا لصأو تائيطنلا سأرو تافآلا ساسأ ًاهنأل ايندلا يق سفانتلا نم دیدش

 1/٤ شيقل .عقو بيغ نع رابخإ ناف ءةويلا مالعأ نم ملع هيفر ؛رورشلا
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 ىلا نأ ؛انحايشأ نم لحجر ىنثدح :لاق «ةنييع نب نايفس نع “۳

 ىلع نعت الو ءادهع ضقنت ال :ثالث نع كاهنأ» :لاقف الحر ىصوأ

 نإف ؛ركملاو كايإو كك هللا ةلرصنيل هيلع يغُب نم ناف يغبلاو كايإو «هضقت

 . بلاط كبك هللا نم مهو «هلهأب الإ قيح ال ءيسلا ركملا

 كرابت هللا نإ» :4# هللا لوسر لاق : لاق هی د كلام نب سنأ نع ٤-

 3 "«ضعب ىلع مکضعب يغيب الو ءاوعضاوت نأ يلإ ىحوأ یلاعتو

 !نيملسملا رشعم اي» :# هللا لوسر لاق :لاق 4 يلع نع ٥-

 “«يغبلا ةبوقع نم ُرضحأ يه ةبوقع نم سيل هنإف ؛يغبلا اورذخا

 :لاق [«صستاا 4ضّرألا ىن اّرلع نوُديرُي ال ] ریبج نب دیعس نع ٦
0 

 ل هللا لعمل لبج ىلع لبج ىغب ول :لاق 4ظ سابع نبا نع ۷
 اكد امهنم يغابلا

 يلاطلا ناطفالا درو ر طل اده مه رح ىع يد فأ و ببعض هداتسإ )١(

٠ rىلإ هابسئو «لحر نع ييوكلا ايركز يأ نع ۰ ٠.١/۷ فاحتإلا ف يريصوبلاو  

 .هنع اتکسو .هدنسم يف رمع يا نب یجب نب دمحم
 نسح داتسإ اذه: als حابصلا يف يريصوبلا لاق ١٤٠۹/۲. ةحام نبا هجرحخأ (۲)

eهجرحأ حيحص ثيدحلا نكلو  

 .رام نب ضایع نع ۲۱۹۸/٤ ملسم

 ۲۸4/ سودرفلا ي يملیدلاو ۰ لماكلا ي. يدع نا هجرحخأ «فيعض هدانسإ (۳)

 .۲۰۲/۱ هئرح یف ةمثيح نباو ۳٠۰/١ خیراتلا يت رکاسع نباو
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 لها نم لجر نع مشاه ينب نم لحر نع رفز نب نامثع نع -۸
 يق فق انك :لاق -ةيلهاجلا كردأ دقو- هدح نع هيبأ نع ةماميلا

 نأ ريغ نم اتوص لبجلا يف فقوماب عمسنف رحنلا موي فقوملا يف ةيلهاجلا

 :لوقي احئاص ایش یرن

 مغر سطاعلاو ةا راد مهلحيو هلهأ حرص يغبلا

 ف نوفقی اوناک :لاق «هيبأ نع يميمتلا بهش ثا نب هللا دبع نع - ۹

 :لبجلا نم اتوص نوعمسيف «فقوماب ةيلهالا
 غ ر سطاملاو ةلذلا راد مهلجيو هلأ عرصي يغبلا

 .كلذب توصلا نوعمسیو ایش ورب حاف لیپ نوفوطیف

 دنع هينب عج بلطملا دبع نأ ؛يمشاهلا ةيواعم ني هللا دبع نع ٠-

 هللاوف «يغبلاو مكايإ :لاقو «مهاهنو ٌمُهَرمأو -ةرشع ذعموي مهود هتافو

 ىلع يقب ادحأ تيأر الو ؛يغبلا نم ةبوقع لجأ اعيش كك هللا ىلح ام

 .سمش دبع ينب نم مگتوح الا يغبلا

 نوفرعُي تايبأ ةالث شيرق یف ناک :لاق ‹ةشث ةشئاع نب دمحم نعا-١١

 نيا مه لوقي نيڏلا ؛ةرم نب ميت ينب نم ةعيبس اوس اوکلهف يغبلاب

 :ناعدحج

 دورا هدئار دارم يأف ينودرفأ ةعيبسلا دلو اذإ
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 دوسألا بيلاصملا بهذ دقو ادو ادربف مهي ةعقأو

 م س تس ا

 کک وبأ مه لوقي 0
 لطايغلاو انب اضيق فلح ينب راب مداح وتس هک
 نوکت تاک ؛يصق نب رادلا دبع نب قابس اونبف :ثلاثلا تيبلا اًمأو

 :رعاشلا لاقف ءاوكله یتح «مهڙعب اهوبلطيف مهروغ ىلع ةيانجبا

 دتسسلاب قابسلا ينب براد كلتقف ةمركم راد نع ينلأست تنك نإ

 يغبلا ركذ ا يأ نع هيبأ نع دمحم نب ماشه نع -۲

 نبا دعب يغبلا هكلهَأ نم لوأ نإ : سابع نبا لاقف ؛هط سابع نبا دنع
 وهو «رسيألا :اهدحأل لاقي «نييرعشألا نم نانطبو «رازن نب دايأل مدآ

 نب ةيجان نب نارحخذ رخآلاو «معدأ نب | انب راما نمل ٤
 e ارمع رسيألا رّمُع و :لاق .رعشألا نب رهامجلا

Eذو :لاقب ارکد نورم متمرد لکل  
 E کک

 خأ نب ةيجان نب نار

 عم نارخذ سلجفر
 نم كلامو كرمع

 يي نارحخذ لاق

 ءارث نم تبن نباب يلامف - ار ےسا ریا كب لإ
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 ةاسبلاو ددعا ىن :لاقف ؟یمَ :هل ليقف «مانملا يق نارحذ قاف :لاق

 نورشع مهنم رکذ لکل يارکذ نورشع هل دلو یتح شاعف :لاق .دلولا يق
Teلاق .نارحخذ دلو ىف ددغلا ا راصو «اوتامف كينخحلا دلو جردو  

 .ءارث نم تبن نباب يل امف :هلوق كلذ .تبن رعشأللب :لاقی ناکو :ماشه

 رضم ىلع رازن نب دايأ يغب نم غلب :لاق سابع نبا نع “۳

 ءادولوم نيرشع نم رثك ةليللا ين دايأل دلو ناک هنأ ؛رازن ينبا ةعيبرو

 ىتح ؛اوليزو دايأ ترثكو .ادحاو الإ رهشلا يت رضمو ةعيبرل دلوي الو
 باب ىلع همهس عضي ناك لحرلا نأ ؛مهيغب نم غلبف :لاق .ةماهت اوؤلم

 دق خيش مهنم ناک و :لاق .هنم هس. قحأ يدايألا نوكيف يرضملاو يعبرلا

 مكنإ !موق اي :مم لاقف .نوعنصي ام اریثک هرکی ناکو «رمعلا ی لهما

 مالا نإو «دحاول بألا نإ ؛ بسنلا يف لضف مكناوخإ ىلع مكل ام هللاو

 مک هللا لزاي نأ فاحأ ناف اوهتاف افر ئاددع رکا مکنکلو «ةدحاو

 لعجف « «عاخنلا :هل لاقي ءاد مهيلع هللا طلسف «اٌوَداَمتف ر

 .ّمَلاَع ةليللاو مويلا ف <

 :ليللا ضعب يٿ يداني يدانم عمسف :لاق ہت و سابع نبا نع

 داسفلا يب متنع دق دايإ رشعم اي

 دادس ضرأب اوقاف
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 ثيح اوقحلتو مكيف ءالبلا اذه لازي ال هللاوف مكتيهن دق :خيشلا مه لاقف

 ينب عم ةقرف تلزتف قرف ثالث اوقرتفاف ةماهت نم اوحرخف :لاق مث .مترمأ

 اوقحلف ىرحأ ةقرف تقرتفاو .قرفلا لقأ يهو «ىوط يذب ةيزخ نب دسأ

 .ادنس اولزن تح رحآلا روهمجلا لحرو .نيقيرفلا رثكأ يهو «ڂابآ نيعب
 یف اوکمف :يلكلا لاق .اورثكو كانه اوليزو «مهنع .ء ءالبلا كلذ عفُرف

 .مهدابأف (هتارما ببس) يق ذابق نب ناورشون مهازغ تح ددعلا كلذ

 زعأ ورمع نب مهس ونب تناك :لاق «ذوبرخ نب فورعملا نع ٠-
 هل لاقي يذلا لبجلا دنع ةرخص مهل تناكو «اددع رثكأو «ةكم لهأ

 حبصأ :نولوقيو !هاحابص اي :مهیدانم یدان ارمأ اودارأ اذإ اوناکف ؛ملسم

 .مهب نومءاشتيو ؟نوديري ام !؟ميشايملا ءالؤه ام :شيرق لوقتف .ليل

 يهو .مهيف يغبلاو فرشلا ناكو .ةلطيغلا ونب :مه لاقي موق مهنم ناكو

 ؛ةرم نب قونش ينب نم مث ةنانك ينب نم ثراحلا نب كلام تنب ةلطيغلا

 ءةفاذحو ثراحلا هل تدلوف «مهس نب دعس نب يدع نب سيق اهحوزت
 .هشارف ىلع اتيم حبصأف ةّيَح مهنم لحر لتقف «يغبلاو ردغلا مهيف ناكو

 ىتوم مهّدع حبصأف ءاهولتقف رادلا ين ةيح لك لإ اوماقف ءاوبضغف :لاق

 دقو اوحبصأف مهولكقف باعشلاو ةيدوألا يف مهوعبتتف «مهشرف ىلع

 انل اوزربا :مهنم حراص خرصف .تايحلا نم اولتق نم ةدعب مهنم تام

 ٠ :لاقف فتاه فتهو :لاق !نحلا رشعم اي
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٤ 3 TE چ GENO 

 عيرذ توس مكانحب صف صف ايرقبع متلتق مهس لآاي

 عفر لك لانايانملاو .  مرطبف عرشك مهس لآ اب

 ن رثاكَلآ مكمل  تلزت مهيف :يلكلا لاق .اولَقو اوفكف .اوعرتف :لاق
 نبا لاق .مهنم تام نم نودعي اولعج :[۲:اکتل] | 42 باقسا مزز تح ك داور

 مايا يحولا لبق اذهو .تايحلا مايا مهنم تام نم نود التاج ؛ذوبرحخ ا

 :اولاقف رش یصق نب فانم دبع یب نيبو مهنيب عقو هنأ كلذو ؛تايحلا

 ةيآلا هذه تلزاف .تايحلاب مهنم تام نم نودعي اولعجف .مکنم دَعَا نحن

 نع حمج ينب نم ةكم لهأ نم خيش نع يهوملا دمحم يبأ نع ١١-

 نب قابسلا ونب شيرق نم ةكع. ىغبلا هكلُهَأ نم لوأ ناك :لاق «هحايشأ

 سيبق يبأ ىلع ليللا فوح نم اتوص اوعم” مهيغب لاط املف ؛رادلا دبع
 :لوق

 رثا الو نيعالف ليلقاّمع ما ناسا يتب رظا)

 رثا ىلع املظ تغب ذإ تكلهأف ةرْثأم لهأ اوناکو دايإ يڏذه

 ادحاو الحر الإ رثأ الو نيع مهتم قبي ملف ؛اوكله م «ةنس اوثكمف

 نب ةيواعم نب رضن نب فوع نب ةميذج نب ةنيبز نب بحألا,تنب ةعيبسلا
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 ٠ يغبلا مذ ةلاسر تامومذملا بانک

 نب ةّرم نب ميت نب دعس نب بعک نب فانم دبع اهجوزت «نزاوه نب رکب

 ناكو .مشعلا وبأ هدلو نم يقوسلا وهو «ادلاح تدلوف «يؤل نب بعك
 عرذ لح يذلا مشعلا وبأ ناكو .رشو يغب بحاص «اًمراع يفوسلا

 نم لبج ىلع ليللاب اتوص اوعمسف «مهيغب رثكف :لاق .ظاكعب ةيرماعلا

 :لوقي ةكم

 ليلق نع كلذ بغ اوقوذف متيغب دق ةعيبسلا ينبل لق

 ليبو هلكأم يغبلاو اوب امل قابسلا ونب تقاذ امك

 .:ةعيبسلا همأ لوقت دلانلو «ةيقب مهلف كلذ نع اوهانتف :لاق

 كل اوریا ةكمملضظت ال يأ

 ةشئاع نع -۸

 نو تیب لهآ «شیرق
 منع بغزو (مهیف سیل ام مهب یا نح ملهموق ىلع مهیضیو

 «مهباسنأ يف نومصوي اوناك تيب لهأو .(يحصأل) مهنإو اونجهتساو

 (....) قح مهراسم ىلع مهصرحو ‹مهموق ىلع مهملح مهب لاز امف

 .ءاحصأ اوناكو «مهيلإ بغُرو

 ءاتبا نوثالثو ةثالث هل ناک مصاع نب سيق نأ ؛قدزرفلا نع 0 ۹١-

 .نوباعي ال يآ( )

 .زظبلاو ةسارشلاو ةدشلا :مارعلا (۲)
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 يغبلا مذ ةلاسر e تامومذملا باتك

 هورصني نأ هتوحإ یهنیف هموق ضعب هملظي هینب نم لحرلا ناک ناف

 ةفاخ

 يف ناك يغب لوأ ناك :لاق «ىنشملا نبأ رنمعم ةديبع يأ نبع ٠

 «مهنیب امیف ارعا مهس ينب نم سيق ون مهو سيياقتملا ن نأ ؛ةکم

 مه مایخ لإ اهترجف مرات اتهيفا ةلابذ ىلع ةرأف لل هللا ثعبف

 ب هللا ثعبف يصق نب رادلا دبع نب قابسل# يب یغبو ملظ ناک مث .اوقرتحاف

 نب فوع نيا#اح ني ةنيبز نب بحألا تنب ةعيبس تلاقف .ءاكفلا مهيلع

 | دبع دنع تناك «ةنيبزإ نيب بحألإ ت :يلكلا لاقو .ةيواعم نب رضن

 لاقي اه نبال تلاقف «ةرم نب ميت نب دعس نب بعك نب فانم
 «دلاخ هل

 :قابسلا ونبو «سيياقملا يقل ام هتر حف قهر هب ناکو

 مبكلا الو رغصأ او ةكم .ملضظت ال يب 1

 رورشلا فارطأ قلي س كم ملظي نم ينبأ

 ربت يف لقعي ريطلاو اهشحو نضنمآ هللاو

 ريبحملا اهتينب اسكف عبث مهاتأدقلو

 .ةليتف يأ )١(

 .هفس يأ (۲)
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 روخصلاب ا هيف نومر ي ةشبح كلهأ ليفلاو

CCاذإ  e ٤ Ssرومألا ةبقاع فيك  

 ۾ ا @ ه٠ و ٤
 دلاح برتلا ىلإ يواث مهلكو ادحاو موقلا نم ءىطحت مرادلا مأ

 دئار رشللو انشعام يتايح اهب مهيكبأ كفل ال كرمعل

 :قاخسإ نبا نع ةملس نع معاغ نب لضفلا اندازو :لاق

 يا حارا نب يبو لاق :لاق «يماطقلا نب يقرش نع ۱ ۳

 .باتعلا رک بدألا ًاوسأو «قيضلا قالحنألا م 0

 همع نبال ناکو :لاق دلو هل سیل الحر ناکو ءاراد نب نم عسوأ نم

 اراد كلك هللا هقلخ ينزم عسوأ نوكأف «طئاحلا اذه رسكأف «هثرأف هل دلو

 :ةيواعم لاقف
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 يغبلا مذ ةلاسر تامومذملا باتک

 دلاخب سيلف كلهأ نإو يتافو يجترت ةلالكلل ىلوم مكااذ الأ

 دماحب ةايحلا يث يتوم لبق هل نكأ ملو فورصلا ف يوم لبو
 دساحجب هاتأ ريح ىلع تسلف ,#٠ تم نإو هنر م يلبق تام ولف

 يدعاس تدسوو لز ةدوحلم مهّبحأ نسيذلا ينالد انآ اذإ

 دعابتملا لزنم ينولزنأ دقو ٠ ينونفدي مهو دعبت ال نولوقي

 .كلذ هثري ملف «هل دلوو كلذ هضرم نم ماقف

 ٠ ا است #4 يتلا ىلإ عمتحا :لاق ل كلام نب سنأ نع -۳
 ٠ ٠:نهادخإ كا :لاق :هلهأ دنع لحرلا لوقي امك ةملكلا لوقي لعجف

 نإ .؟ةفارخ ثيدح ام نيردتأ) : يتلا لاقف !!ةفارح ثيدح نم اذه ناک

 ىلإ عجرف ءاًييح مهيف ناكو «نجلا ةغباصأف ةرذُع ينب نم الجر ناک ةفارخ

 ؛سنإلا يف نوكت ال بيجاعأبو نجلا يف نوكت ءايشأب مهثدحي لعجف «سنإلا
 نأ ىشخأ ينإ :لاقف «جوزتي نأ ُةثرمأف ّمأ هل تناك نجلا نم الجر نأ ثّدَحُ

 .ةنَجوز ىقح هب لزت ملف ؛َنيهَركت ام ضعب وأ ةَقَشَم كلذ نىم كيلغ لخدي
 .هذه دنع ةليلو «هذه دنع ةليل ءهمألو هتأرمال مسقي ناكف ؛مأ اه ةأرما جورتف

 َُلسُم اهيلع ملسف - اهدحو همأو - اهدنع ناكو هتأرما ةليل تناكف :لاق

 :تلاق ؟ءاشع نم لهف :لاق .معن :تلاق ؟تیبم نم له لاق مث مالسلا تدرف

 .مکندحُ مكيتأي ينبا ىلإ لسرُا «معن :تلاق ؟اشحب ثحُم نم لهف :لاق .معن
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 ز نقلا ةف شنلا هذه امف :لاق لاق .منغو لبإ هذه ؛تلافق:؟كراد يف

 ىم ام اينمتم طعا :هبحاصل اهدحأ

 ‹سفنلا ثيبخ اهنبا تأرف ؛امنغو ًالبإ

 ؟اهزنم ىلإ ينلوحتو «يلزنم ىلإ لوح نأ

 اهراد تئلم دقو تحبصأف .اریخ

 كفك كتأرما لعل !؟كنأش اهب
4 0 + ّ 

 ىلإ تلوحتف .معنف :تلاق .معن :ل

 هما ىلا اهايتأ امهنإ مث اثبلف «همأ لزام ىلإ هتأرما تلوحتو «هتأرما لزام

 :تلاق ؟ءاشعف :الاق .ال :تلاق ؟تیبم نم له :الاقف .مالسلا درك ملف اًملسف

 يف اهعمسن يتلا ةفشخلا هذه امف :الاق .الو :تلاق ؟انثدحي ناسنإ امف :الاق .الو

 ارش ناک نو ین ام اینمتم طع .هبحاصل اهدحأ لاقف .عابس :تلاق ؟كراد

 . ۲ تلکأ دقو اوحبصاف .اًعاَبس اهراد اهيلع تئلمف :لاق

 )١( .ةكر حلاو سجلا ٠ 4

 يوارلا لا اتاقث هلاجر ۲٠/١: ضيفلا ف يوانملا هقفاوو ۲۷١/۲ ةباصإلا ف ظفاحلا لاق (۲)

 .هلاجر .ررخیلف هتفرع ام يلع نب مصاع هنع يوري ةيواعم نب ميحس وهو تباث نع هل
 نب نامثع نم فيحصت ملعأ ىلاعت هللاو هلعلو هيلع تعلطا اميف لحرلا اذه دحأ مل :تلق

 نمو ۹۷/۲ نيحورحا يف نابح نبا نأ اذه يوقي يذلاو .ةيواعم نب ميحس ىلإ ةيواعم

 هيف سيلو ةيواعم نب نامثع هيفو ثيدحلا اذه دروأ ٦١/١ للعلا يف يزوجلا نبا هقيرط
 ناسللا ي نابح نبا ىلع ثيدحلا اذه كردتسا هسفن رجح نبا ظفاحلا لب ميحس

 قيرط نم دهاش هلو ۲٠۲/١ لماكلا يف يدع نبا اهحرحأ ةعباتم هل نأب ٤

 ىلعي وبأو ٠١۷/١ دمحأ هاور ٠١/٤"۳: عمحملا يف يمثيملا اهيف لاق ةشئاع قيرطو «ةشئاع

 يقو «تاقث دمحأ لاحرو ٠١١/١.... طسوألا ىف يناربطلا ىورو رازبلاو ۷

 .فيعض وهو راسي يبأ نب يلع يناربطلا دانسإ ييو «حدقي ال مالك مهضعب
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 ةوعدل جرفنت ا نإ ېلظت نم محراف ېحرت نم يطع ت تنك نإ
 لوزتب ةقثلا الإ هل هنج الو «هللا الإ رصان هل سيل نم رذحاف ؛مولظلا

 نإ !دسأ اي «ءيش هزجعي ال نم ىلإ لاهتبالا الإ هل حالس الو «رييغتلا

 نم ثايغلا ءاطبإب رتغت الف «ميحو هعرصم يغبلاو «هلهأ عرصي يغبلا
 عيمجو .امإ اودادزي يک موقل ىّلْمَ دقو «ثاغأ ثيغُي نأ ءاش تم رصان

 بغر نمو «رارصإلا كرات امإو .بذلا نم ماس كرات امإ ؛ةداعسلا لهأ

 ةياغ الف ةداعسلا نم جرح نيه < نيتمينغلا ىدحإ لات دقف ؛يدامتلا نع

 .ةواقشلا الإ

 رکب يبأ نب نمرلا دبع نب هللا دبع نب رکب يأ نب سابع نع ٥-

 سرف اهيف ناكو «ةنيدملاب ليغلاب زيزعلا دبع نب رمع قباس :لاق «قيدصلا

 نيح ليخلا اورظنف .يدعح ناسنإل سرفو « هللا ديبع نب ةحلط نب دمحم
 :هتوص دعبأب زجر يدعحبا«لعجف «مدقتم يدعحلا سرف اذإف ؛تءاح

 برعم يسراف «رحاتلا يأ )١(

 .باذعلا نم برض :قهدلا )۲(
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 يغلا مذ ةلاسر تامومذملا بانک

 البق نئ ٌريطلا لّسرت ول
 لاقف .اقباس ءاجف «هزواجو ةحلط نب دمحم سرف هقحل نأ بشني ملف

 .تاريخلا ىلإ قاّسسلا نبا هللاو كقبس :يدعجلل زيزعلا دبع نب رمع

 يبأ ىلع ىليل يبأ نبا لحد :لاق «يجابنلا هللا دبع يبأ نع ١-

 نم هيلع درت دق يضاقلا نإ :رفعح وبأ هل لاقف -يضاق وهو- رفعج

 دقف هيندحف ءيش كيلع درو ناك نإف ؛رومأ مهرداونو سانلا فئارط

 يلع درو ام رمأ ثالث ذنم يلع درو دقل هللا :لاقف .يموي يلع لاط
 ءاهئاتحنا نم طقستو ءاههجوب ضرألا لانت نأ داکت زوجع ينا .هلثم

 .يمصح ىلع يننيعت نأو يقحب يل ذحأت نأ يضاقلاب مث هللاب انأ :تلاقف

 ةمخض ةأرما تءاجف توعدف .يل خأ تنب :تلاق ؟كمصح نمو :تلق

 ةنبا هذه نإ «يضاقلا هللا حلصأ :زوجعلا تلاقف .ةرهتبم تسلجف «ةئلتمم

 نبا اهتحوز مث «بيدأتلا تنسحأف اهشيرف ءاهوبأ اهب يلإ ىصوأ «يحأ
 ؟نیلوقت ام لاه تلقف :لاق .يجوز كلذ دعب يلع تدسفأ مث «يل خأ

 ةودع اي :تلاقف ؟يتجحب هّربخأف قتح يضاقلا يل نذأي :تلاقف

 افوح ٌتقَرطأف :لاق ؟كلامجب شاقل ينتفتف ‹«يرفسُت نأ نيديرثأ ! هللا

 يه -يضاقلا هلل حلصأ- تقدص :تلاق .يملکت :تلقو .اهتلاقم نم

 لزأ ملف «ةهراك انأو يمع نبا ينتحوزو يشرف يأ اهيلإ يناصوأ «يتمع

 .اههجو نع فشكت يأ )١(
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 مغ «هیحاصب انم دحاو لک طّبتغاو «ضعب ىلع انضعب هللا فطع یتح

 ام داسف يف بَ «يحوز ىلع ىنثدسح تكر دأ املف ُب اه اتأشن

 .اهيلإ اهبطحو اهقلع تح «هنيع يف اهتنبا تنّسحو «هنيبو ينيب

 .لعفف «يدي يق كتأرما رمأ لعحج ىح يتنبا كوز ال «هللاو ال :تلاقف

 هجوزأ نأ تيبأف يتنبا يلإ بطح دق كحوز نإ !ةّينِب يأ :يلإ تلسرأف
 هللا رمأل اربص :تلقف .اثالث كّمقلط دقف «لعفف «يدي ىف كرمأ لعجي ىتح

 تملع دق ينإ :اهحجوز يلإ ثعبف « دع تضقنا نأ تشبل امف .هئاضقو

 نم :تلقف ؟هيف كل لهف ءاهحوز كيلع هللا فلحأ دقو «كل كمع ملط
 ين يتّمَع رمأ لعحت ىتح «هللاو ال :تلقف .ينبطْحَي لّبقأو انأ :لاق ؟وه

 لعجي نأ الإ هيلع تيبأف «يبطح دق كحجوز نإ :تلسرأف «لعفف ؟يدي

 - لوت یتح ءًاعیج لت ملف .اثالث كتقلط دقو «لعفف «يدي يف كرمأ

 ام ركذتو «لوألا يجوز بلق يلع هللا فطع نأ ثبلأ م م هللا همر

 كنكمأ دق :تلق ؟ةعجارُلا يف كل له :يلِإ لسرأف «يتقفاوُم نم ناک

 لعفف «يدي يف اهتنبا رمأ لعجي نأ الإ تيبأف ؛ينبطخف :تلاق .كلذ

 اذه تلعف يضاقلا هللا حلصأ :تلاقف ءزوحعلا تبثوف «انالث اهتقلطف

 اذه يف تقوم كبك هللا نإ :تلقف رل ت اةرم دعب ةرم هلعفتو ءةرم

YY - 



 جارحاب زيزعلا دبع نب رمع ينرمأ :لاق «ةمثيخ نب حاضو نع -۷

 ينإ هللا وف :لاق .يمد رده ملسم يأ نب ديزي الإ مهتجرحأف «نجسلا ين ْنَم

 ‹يلط ف لسرأف «هنم تبرهف «ملسم يبا نب ب ديزي مدق دق لق ةي ةيقيرفأب

 املاطل هللاو امأ :لاق .حاضو :تلق !حاشو اي :يل لاقف .يب قاف «تذحأف

 نم كك هللا تذعتسا املاطل هللاو انأو :تلق .كنم ينتكمُي نأ هللا تلأس
 هللاو مث «كنلققأل لاو مث كّنلتقأل هللاو كذاعأ ام هللاو :لاقف .كرش

 فيسلا هتقبسل كحور ضبق لإ تولا كلم يقباس ول هللار .كنلتقأل
 ىلع مئاق ماقو تفتك و ەيف تدعقأف «عطّكلاب ءيجف :لاق .مطتلاو

 ادجاس رح املف .ةالصلا ىلإ جرخف «ةالصلا تميقأف «روهشم فيسب يسأر

 .قلطنا :لاق .هفيسب يفاتك عطقف لحجر ينءاحجو .لتقف «دنحلا فويس ُةلَدحأ

 يي - يغب ةملكب كولا نم كلم ملكت :لاق هلظ سابع نبا نع -۸

 ۰ ؛حسُم ِءيش يأ ىردُ امف کک هللا هخسمف -هریرس ىلع سلاج وهو

 ري ملف بهذ هنأ الإ «هریغ ما بابذا

 ينعنمب امف ءيشلاب ينثدحت يسفن دحأل ينإ :لاق «ميهاربإ نع -۹
 غ £ ت £ 2

 .هب ىلتبأ نأ ةفاخ الإ هب ملكت نأ

 هنم تٌرخسف ازاع عضري الجر تیر ول :لاق «ةرسيم يبأ نع ٠-

 .هلثم نوكأ نأ تیشح
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 هيب برعلا نم لحر ىو :لاق «يماطق نب يقرنش نک ۳
 ةتقْمَم هنإف بْخْلا مکنلخدب الو ءروبشم هنإف يغبلا اورُجها :لاقف

 .ةمقنلا هيف نإف ردخلا اوقناو :اهناکم نم دماحتا اوسمتلاو

 تاكو ايلا ىلع مزمز تَرَ :لاق ل سابع نبا نع

 .اهءام تّظلغ انيع اهيف هللا َرفف نبذ

٠ rدانبإ يف تاقتا ين ناك خيش تع :لاق «ةيشئاع نبا نع  

 ي ا وا ع ٠٠۳۸/۲ E يراخبلا هجر «حيحص



 اغنإ مكتدح نإ :اولاقف «ليعامإ ينب ىلع قاحسإ ونَب رخف :لاق «هل ر را 2ا

 .كاذ كك هللا ضري ملف .اندحل اهتبهوف -ةراس نوديري- اتتد ةَمأ تناك

 نأ اوبغرت تح مكيلع مُهَعفرأل ؟مهيلع نورحخفت :مهيلإ ىحوأف

 .مک وج وزتي

  - ۳٦:هلوق ق ديعس نع { Jضّرأالا ف اّرلَع نو دیر  4]القضصضص:۸٣[ .

 .ايغب :لاق

8 £ § © @ $ # 

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا متاخ دمحم انيبن ىلع هتاولصو

۰ 







for 

 ا تاق رخ

 ظا امن ل ایاک یتیفسا لف كلوا هل دب ال هنأ ی لف .كئحلضقو

 لتقو «اهيلع عقو ىتح “مري ملف .ينيدیز :لاق م «رمخلا نس 6 اک هتقسف

 | ردص يف رمخل ا نامدإو ناعإلا عمتجي ال -هللاو- هناف رمخلا

 .ُهبحاص جرخي نأ اهذحأ

 .لالضلاو داسفلا وهو :ىغلا نم )١(

 .تلعجو تذحأ يآ (۲) ۰

 .بارشلل ذختي جاحزلا نما ميظع ءانإ :ةيطابلا ۳

 .حرات ملف يأ )٤(

 نأ ينطقرادلا لوق ءايضلا لقنو ۳/١ ٠ ةراتخملا ق ءايضلاو ۱14/1۲ نابح نیا هححبصا )٥(

 ىلع فوقوملا :لاقو ٠٠/٥ بعشلا ين يقهيبلا هجرحأ امك «باوصلا وه فوقوملا

 .ظوفحلا وه نامثع
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 فخ نامثع تعم :لاق «هّدج نع هيبأ نع دعس نب ميهاربإ نع -۲
 نإ :لاق «ليئارسإ ينب نع ثّذجب ًاشنأ مث ؛ثئابخلا عمحَم رمح ا :لوقي

 نأ راتخاف ءار برشي وأ ءاباتک وحب وأ «اّيبص لئقي نأ نیب ريح الحر

 یقح اھبرش نا الإ وه امف ءاهبرشف ءٌنْهْنوهَأ اهنا ىأرو ءَرمخلا برشي
 لو رر

 .اعيج رهعتص

 يأ ؛رش لك حاتفم اهلإف ؛رمخلاو مكا :لاق 4ف نامثع نع -۳

 نأ اّمإو «ٌىْبصلا اذه لقت نأ اًمِإو «باتكلا اذه قرحت نأ اإ :هل ليقف «لحر

 سأكلا اذه برشت نأ امإو ءةأرملا هذهب رجفت نأ اًمإو «بيلصلا اذم دجست

 ةأرلاب َرجفف ؛سأكلا برشف «سأكلا برش نم هيلع نوهأ ًاقيش َرَي ملف

 .رَش لك حاتفم يهف ؛بيلّصلل َدَجسو «باتكلا قرحو «يبصلا لنقو

 بهذي ابار برش نَم» :لاق يب يبلا نع هل سابع نبا نع ٤“

 .'”ئابكلا باوبأ نم اباب ىتأ دقف ؛هلقعب

 ؛هلوسرو هللا مرح ام امّرحُم ناک نم :لاق 4ط سابع نبا نع ٥-
 .ذيبتلا مرحيلف

 نب نيسح هيفو ۲۱۹/۱۱ يناربطلاو ۲۳٣/٤۲ یلعی وبا هاور ۷۰/٥: عمحما يت يمنيه لاق (۱)
 :ىلعي يبأل هبسن ام دعب ۳۷۹/٤ فاحتإلا يف يريصوبلا لاق .فيعض وهو يجرلا سيق
 .يجرلا سيق نب نيسح هماو «شنح فعضل ؛ فيعض دانسإ اذه
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 هيلع تأت ناركّسلا نأل ؛كرشأ نأ نم لإ بح ركشا 0 «َركسا

 و ر

 .هبر نم اهيف فرعي ال ةعاس

 يدبَع لتقي نأل :یلاعتو كرابت لاق :لاق «برّح نب بیعش نع -۷

 .ينفرْي م رک اذإ هلال ؛رکسي نا نم م يلإ بح

 نلحكسيل» :لب هللا لوسر لاق :لاق هه تمامصلا نب ةدابغ نع ۸

 ٠ 5 ا اهنوُمَسُي مساب رمخلا يتم رخآ

qكلقف لا هلا لور ىلع مدق :لاق هط و يمليلا زوريف نع : 

 اذامف «رمخلا مرح لر دقو «مورکو بانعأ باحصأ اإ !هللا لوسر اي

 هَ وغقنت) :لاق ؟بیبٌرلاب عَتصن اذامق ةاولاق (ابیبز لونج :لاق ؟عدصن

 ىلع ۀنوبرشتو مکئاشع ىلع هنوعقنتو «مکناشع ىلع

 يف ةكولعجت الف» :لاق ؟دَتشي ىتح هغد الفا !هللا لورا :اولانق مناد

 راص هتقو نع رأت اذإ هاف ؛"ناَتّشلا يف هولعجاو ءال يفالو لالقلا

 5ل

 ظفاحلا لاقو ۲٠٠١/۸ ةراتخملا يف ءايضلا هححصو ١ ۷ زازبلاو ۳۱۸/5 دما هج رخل (1)

 نب تباث هیفو دمها هاور :۷ه/٥ عمحجبلا يف يمثيما لاق .ديح هدانّمإ ۱1. حتفلا يف

 .تاقث هلاجر ةيقبو «روتنسم وهو طيمسلا
 .عرقلا :ءابدلا .رابكلا رارحلا :لالقلا:(۲)

 .ءاملا ديربتل ذخت يتلا ةبرقلا يهو ةنشو نش عمج (۴)
 )٤( دواد وبأو ۲۳۲/۲ دمحا هجرحأ «حیحص نسح ثیدح ۳/ ۳۳٤يئاسنلاو ۳۳۲/۸.
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 :تلاقف ل هللا لوسر ىلع تدفو :لانق 4 يمليدلا نع ٠١-
 لىه) :لاق .انّمع ينب ةمعطنف ابارشو اماعط عَن الإ !للا لوسر اي

 هترکذ هل يعیدوت دنع ناک الف :لاق .(مارح» :لاق .معن : :تلق «؟رکسی

 هنع ربضي مل نمر :لاق .هنع اوربي نل مهإ هلا لوسر اي :تلیق «هل

 (هقنع اوبرضاف (0

 ظفاحلا لاقو «ةبراقتم ظافلأب ۳۲۸/۲ دواد وبأو ۲۳۲/٤۲ دما هجرحا «حیحص ثیدح (۱)
 اسا نأ ؛ةبيبح مآ ثيدح نم دهاش هلو :تلق .نسح دواد يبأ دانسإ ٤/٠١ ٤: حتفلا يف
 5٤/١: عمحلا يف يمثيملا لاق .هوخانب «٠ هولأسف ي هللا لوسر ىلع اومدق نميلا لهأ نم
 هثيدحو ءةعيف نبا هيفو ۲٤١٠/۲۳ يناربطلاو ۷۸/۱۳ ىلعي وبأو ٤۲۷/٣ دم هاور
 قرظب :رجح نبا لاق .«ننسلا يف ثيدح ءاح :تلق .تاقث دمحأ لاحجر ةيقبو «نسح
 وهو لتقلا كرت ىلع عامجإلا يذمرتلا لقنو .ةعبارلا ةرملا يف لتقي هنأ ؛ةيوق اهديناسأ

 لاق .ةيرهاظلا ضعبو ورمع نب هللا دبعك هب لوقلا هنع هريغ لقن نع دعب نم ىلع لومحم
 هيف ذرازلا ثيدجلاو مهعب نمف ةباحصلا عامجإل فلاخم لطاب لوق وهو :يوونلا
 لد عامجإلا نأب امإو ثالث ىدحاي الإ ملسم ءىرما مد لحب ال :ثيدحب امإ ؛خوسنم
 دواد وب هحجرخأ ام وهو صوصنم خسنلا ليلد لب :تلق :ظفاحلا لاق .هخسن ىلع

 رمخلا برش نم : هللا لوسر لاق :لاق «ةصيبق نع يرهزلا قيرط نم يعفاشلاو
 «دلجف برش دق لحرب أف :لاق .هولتقاف ةعبارلا يف برش اذإف :لاق نأ ىلإ .هودلجاف

 نع لتقلا عفرف «هدلجف هب يأ مث «هدلجف هير يأ مث «هدلجف برش دق ةعبارلا يف هب يت م
 :لاق «هيف لتق ال نأ ىلع عامجإلا رقتسا دقو :ظفاحلا لاق مث .ةصحخر ناكف سانلا
 دنع ؛اهنم دهاوش هلو ءرضي ال يباحصلا ماهبإ نأل ؛حيحصلا طرش ىلع ةصيبق ثيدحو
 دق لحرب لب هللا لوسر يأف .هقنع اوبرضاف ةعبارلا داع نإف :رباج نع هريغو يئاسنلا
 ال ام اذه :يئاسنلا لاق مث .عفر دق دحلا نأ نوملسملا ىأرف ؛ هلتقي ملف تارم عبرأ برش
 نيب ملعن ال :يذمرتلا لاقو .ةحخوسنم لتقلا ثيداحأ :لاقو .ملعلا لهأ نيب هيف فالتحا

 -يراخبلا ينعي- ادمحم تعمسو :لاق ءاذه يت افالتحخا ثيدحلاو ميدقلا يف ملعلا لهأ
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Et NOESاک ارا  

 راشو :ظفاحلا لاق .افالح هفالح دعي ال نمم ذش نم الإ عامجإلابو ةتباثلا رابحألاب كلذ

 .ملعأ هللاو .مزح نبا وهو رهاظلا لهأ ضعب ىلإ هب

 سيلدتل ؛ فيعض دانسإ اذه :ىلعي يبأل هبسن ام دعب ۳٦۸/٤ فاحتإلا يف يريصوبلا لاق )١(

 ٠١۸/۸ رازبلاو ۲٤۲/۱۳ ىلعي وبا هاور ٦۱/۰: عمجا يف يمشيملا لاق .ملسم نب ديلولا

 :تلق .تاقث هلاجر ةيقبو «متاح وب هقثو «ىسوم نب ناميلس نب ىسوم هيفو يناربطلاو

 بيطخلا هجرخ امك «عحاريلف دانسإلا اذه فعض ۷ للعلا يف ينطقرادلا نيب دقو

 وبا هحرحأ هلثم ةريره يبا نع حيحص دهاش ثيدحلل نكلو :تلق ٠١۹/۱۰ خیراتلا يف

 يف ذحأ يأ :شني ۲٠۷/۳ یربکلا يف يئاسنلاو ۱٠۲۸/۲ ةحام نباو ۳۳۹/۳ واد

 .نايلغلا

 لاجر ىلعي يأ لاحرو رازبلاو ٤۰۲/۱۲ یلعی وبا هجرحأ ٥ عمجملا يف يمثيملا لاق (۲)

 ۲۳۳/٤. نابح نبا هححصو .نابح نبا هقثو دقو «قراخ نب ناسح الح «حيحصلا

 .ريدهاك توصل هتدش نم انه دصقلاو توصلا ديدرت :ريدهلا
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 ذبتنأ تنك :اهه تلاقف لي هللا لوسرل ذبنت تناك اهّنإف ؛اهولس :تلاقف
2 

 رش حصا اذإف هلع هيكوأو «ليللا نم ءاقس ين ول هللا لوسرل
 رکسم لکو «ٌرمخ وکسُم لکا : :لاق «هعفر هڪ رمع نبا نع ٤-

 .(ةرخآلا يف اهّبرشَي م ءبي م اهنمدُي وهو تامف َرْمْحا برش نمو مارح

 نع لس كرابملا نبا تعم :لاق «ىسيع نب نسحلا نع -
 هيأر نمو .ةنس نيئالن ىلإ اهبرشي ال من «مويلا اهبرشي يذلا :لاقف «نمْذلا

 .هبرش هدجو اذإ هنأ

 ا م رکن کا ل۳8 یا نع ب رع نا تک
 . مارح رکلسُم

 مارح اقف ةڑیک رسام :لاق يئ يبلا نع ههظ رمع نبا نع -۷

 :ءابدلا ۲۳ يناثلاو ٠۳ لوألا نيئيدح نم ملسم هحرحأ «حيحص ثيدح )١(

 وه :ريقملا .رمتلا هيف ذبني مث هطسو رقني ةلخنلا لصأ :ريقنلا .رضخلا رارحلا :متنحلا .عرقلا
 .هيف ذبنيو تفزلاو راقلاب ىلطي ءانإلا

 . ٠١۸۷/۳ ملسم هجرخا «حیحص ٹیدح (۲)

 .مدقت حیحص ثیدح (۴۳)

 ينطقرادلاو ٠١٠٠/۲ ةحام نباو ٩۹۱/۲ دمحأ هاور : ٩ ىقتنملا يف ةيميت نب دحا لاق )٤(
 يف هدحجأ نأ تدهح دقو ۱٦٠١/١: دنسملا ىلع هقيلعت يف ركاش خيشلا لاق .هححصو
 ننس يف هتدحو :تلقب /هريغ هيلإ هبسن ادحأ تدجو امو «عطتسأ ملف ينطقرادلا ننس

 اغيدح قاس ام دعب ۲٦۲/٤ ننسلا يف ينطقرادلا لاق ثيح دنس ريغب ينطقرادلا

 دقو .مارح هليلقف هريثك ركسأ ام :لاق ب يبلا نع رمع نبا نع حيحصلاو :رمع نبال
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 و ا ۰ ۹

 ر وسر يصر نع رکسُم » :لاق ب هللا ل نأ ؛اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ۱۸
Oa 

 کک هم كلا ٌءلمَق قرا هم رکن امف «مارخ

 نع ل هللا لوسر لع :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع -۹

 هللا لوسر لاقف .- هنريرشي نما لهأ ناك «لسقلا ذيب :عتيلاو - عبا

 "٠ مارح رکسم لک < مارح وكن لکو:

 TT هل هللا دبع نب رباج نع ۲

RE و 
 ارح ُةلياقف هريش @)

 زاما لا  :لوقي

 ةر فورظلا نع ي هللا 8 یھت :لاقف ا هلل لوسر اھنع یھت
 3 د ي۶ ترو ٠ و

 :تلق :لاق .«مارح ركسُم لك» :لاقو .ةريقملا :لاق ؟ةّتفَرْلا ار :تلق
¢ 

 ىريكلا نتسلا يف يف يئاسنلا ؛قرط ةدع نم هجرحأ ثيدحلاو «هدحأ م نكلو .هرکذ مدقت

 .ركاش خيشلا هححصو ۳۸۱/۱۲ ریبکلا يق يناربطلاو ۸ ٩

 لهأل مخض لايكم :قرفلا .۲۰۳/۱۲ نابح نباو ۷۲/۹ دما هحرحأا «حیحص ثیدح (۱)

 .كلذ ريغ ليقو ‹فورعم ةنيدملا

 ٠١۸٥/۳. ملسمو ٩٥/۱ يراخبلا هجرخأ «حیحص ثیدح (۲)

 .رباج ثيدح نم بيرغ نسح ثيدح :لاقو ۲۹۲/٤ يذمرتلا هجرحأ (۳)

 هلاجحر حيحص دانسإ اذه ٤١/٤: دئاوزلا يف يريصوبلا لاق . ١٠۲۳/۲ ةجام نبا هحرحأ )٤(

 . ۱۹٥/۱۲ نابح نبا هححضو ۳٤۲۱/۱۳. هدنسم يف یلعی وبا هاور تاقث
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 .امهنوهركي اسان نإ :تلق .امیھب ساب امو :لاق ؟ةروراقلاو ةيصاصرلاف

 :تلق :لاق .ٌماَرَح رکسم اک نإ ؛كبيري ال اتم ىلإ كهبيرب ام :لاق

 ي ر ىل نیرو ارد بردا مل برع :

 «لشعلاو ساو ابتلا نم رمخلاو ءار ياق رشک کس ام نإ :لاق
 . خلا وهف كلذ نم تر ام ؛ةرذلو «ريعشلاو «ةطنحلاو

 ٣- ركسا بارش لك :لاق يب يبلا نع اهنع هللا يضر ةنوُميم نع .
(Da r raf 

 (مارح وهف

 نأ هللا ناک داع نإو هيلع هللا بات بات نِإو ءارفاک تام تام ناف

 ؟لاّبلا ةتيط امها! هللا لوسر اي :تلقف :تلاق .«لابخلا ةنيط نم ُةيقسي
 .«رائلا لهأ ديدص» :لاق

 ١١١/۳ دمحأ هجرحأ ٤۲۲/۱: مولعلا عماح يف بحر نبا ظفاحلا لاق «حيحص ثيدح (۱)
 دنسب ةبيش يأ نبا هحرخأ ٤۸/٠١: حتفلا:يق ظفاحلا لاق .ملسم طرش ىلع هدانسإو
 راصاب رازبلاو ٠٠/۷ ىلعي وبأو دمحأ هاور :ه١/٦ عمجما يي يمثيملا لاق .حيحص

 .خيحصلا لاحر دمحأ و

 ف یل لاقو .نسح دنسب ۳۴۲/۹-۴۳۳ دما هاور ٤٤/۱۰: حتفلا يف ظفاحلا لاق (۲)
 نب دمحم نب هللا دبع هيفو ٤۳۹/۲۳ يناربطلاو ۱۹/۱۳ یلعی وبا هاور ٥۷/۰: عمجما
 دبع هيفو «ذحأ هاوزرب:لاقو ٥۸/١ يف اضیأ هرکذو .نسح هثیدحو « فضعض هیفو «لیقع

 .حيحصلا لار هلاجر ةيقبو «فعض هيفو «نسح هثيدحو ءليقع نب دمحم نب هللا
 نب رهش هيفو ۱١۸/۲١ يناربطلاو. ٤٠١/١ دمحأ هاور 14/١: عمحلا يف يمثيملا لاق (۳)

 ى
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 س يبن نع هڪ سابع نبا لاس الجر نا ؛ ةمركع نع ٥-
 : عاام لیأاب برشی «لیلاب عم ام راهنلاب برشی ناک :لاق « هللا

 . راھاب

 لوس رل دبن ناک :لاق و رباح نع ريبزلا يأ نع 3

Eراجح نم روگ ي هل اوذّتنا ءاقس هل دوي م اذاف  

 مارب نم :لاق ؟مارب نم :-عمسأ انأو- «ريبزلا يبأل موقلا نضعب

  ءالاو ن نع لک هلل لوسر یک :لاق «ةمركع نع - ۷

 اه اولعجف «لبإلا دولج اوعنصف « «ءاكإ يذ يف الإ اوبرشت ڌ الر :لاقو «تفّرُلاو

 ۳ دنم هالعأ اميف الإ اوبرشت ال» :لاقف «كلذ هغلبف «منغلا دولح نم ًاقانعأ

 «قرحأ ام قّرْخأ “قق نم برشا نأل :لاق بط رّمع نع -۸

 حص ثيدحلا :تلق .تاقث دمحأ لاجر ةيقبو هثيدح نسح دقو «فيعض وهو «بشوح

 .يهذلاو ۱٣۲/٤ مکاحلاو ۱۸۰/۱۲ نابح نبا هححص «ورمع نب هللا دبع قیرط نم
 ملسم هجرحا «حیحص هانعم نکلو ۱ دنسملا يف دمحأ هجرحأ «فيعض هدانسإ (۱)

 .ةبراقتم ظافلأب كلذك سابع نبا نع 10۸۹/۲

 بشح وأ ساحن وأ ةراجح نم ءانإ :روت . ٠١۸٤/۳ ملسم هجرحأ «حيحص ثیدح (۲)

 .هنم ًاضوتي دقو ةناحإلاك

 عمحجا يف يمثيملا لاق «فيعض دانسإب سابع نبا نع الوصوم ءاح نكلو «لسرم هدانسإ (۳)
 هيفو ١٠١/١١ ىلعي وبأو ۲۸۷/۱ دما هاور -هلوأ نم فرط حیحصلا يف :تلق : ٥

 نيا نع يكحو «روهمجلا هفعض «كورتم وهو سابع نب هللا ديبع نب هللا دبع نب نيشسح

 .هثیدح بتکی «هب سأب ال هنآ. ؛ةياور ف نیعم
 .هيف يذلا راحلا ءاملا بارش دارملاو «سأرلا قيض نوكيو هريغو ساحن نم ءالا هيف نخسي اه () ٠
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 .رجلا يبن نم برشا نأ نم لِ بح ؛ ىقبأ ام ىقبأو

٤ 

 تلأس كأ ىنتربحأ :يبأ يل لاق :لاق «ناميلس نب رمتعملا نع -۹

 ناك :لاق لمع هبرشي ناك يذلا ديدّشلا ذيبلا نع رمع نب هللا ديبع

 .ةوالحلا ديدشا

 نيح “ةاودإلا نع ههحو رمع ضبق ام هللاو :لاق «عفان نع ٠-

 .تالخت اهن الإ اهقاذ

 برشی يلا لیتا ناک :لاق هيأ نع ملسأ نب ب دیز نسع ۳1

 هبرشيف ؟ يشع هل عقنأو ةع هبرشیف ؛ةودغ بيرلا هل عقب ناک رم

 .يدرُد هيف لعجي الو «ةودغ

 ركسم نم ةرطق نأ ول :لاق ءريمع نب ديبع نب هللا دبع نع -۲

 .هلهأ ىلع ءاملا كلذ مرَحل «ءام نم ةبرق يق تعقو

 د اه كسل تمرح اہئإ ؟يرمُت ال اهنا وأ ءاهحير نّتتل وأ

 )۳ كوي هل = وو و
 . رفکپ مث «ردهی مث «رتخی مت «رکسی

 4 کک ؛ءاملل ذحختي دلج نم ريغص ءانإ (۱)

 ام لک لتس ف دکر ام هلا «رمحتيل ريصعلاو ذيبنلا ىلع كرتت يتلا ةريمخلا (۲)
 .ناهدألاو ةبرشألاك

 ىعولاو للقعلا بایغ هب دارملاو ةيطغتلا .نايلغلا ردها ماجر ا 2
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 .لقعلا رماح ام ٌرمخلا :لاق هظ رمع نع ٤-

  «ةنيدملا ردم ىلع رمع ماق :لاق هلظ هل رمع نب هللا دبع نع =0

 e :ةسمخ نم يهو تمرح موي تمرح محلا نإ :لاقف

 .لقعلا رماح ام ٌرمخلاو .ريعشلاو «ةطنحلاو «رمتلاو «لسعلاو

 و ذيبثلا يف انيلع فلثحا :لاق «ةديبع نع - ٦

 .نبللاو لسعلاو ءاملا الإ اذکو

 نلف «مدآ ونب هيف ينزجعأ ام :سیلبإ لاق :لاق «دهاحم نع -۷

 ثیح هاندقف «هتَمارخب انذخأ مهدحأ َركس اذإ :ثالث يف ينوزجعي

 «مدني ام لمعو ملعي ال ام لاق بضغ اذإو ءانببحأ ا انل لمعو ءانفش

 .هيلع ردقي ال ام هيمو «هيدي يف ام لبو

 ذيبّلا :ةفوكلا لهأل يمايلا ةحلط لاق :لاق «ةمربش نبا نع -۸

 .ريبكلا اهيف مرهيو «ٌريغصلا اهيف وبري «ةنتف

 محللا ؛"نيرمخألاو مكايإ :لاق هإظ باّطخلا نب رمع نع - ۹

 .نيدلل 7ق رم لاملل ةدَسفم امهإف ؛ذيبتلاو

 رطاخي ام لشم ذيبن نم ةبرش يف ام :لاق «ىميّلا ناميلس نع ٠-

 ۰ .هنیدب لحر

 .ريعبلا يرخنم يناح دحأ ف لعحت رعش نم ةقلح :ةمازخلا )١(

 .نيرمخلاو ۳٤/١: ناعإلا بعش يف (۲)
 .ةقرح ٠٤/١: ناعإلا بعش يف (۳)
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 وهو ريبحج نب ديعس عم تنك لاق «يگلا فورعم نع “۱

 اذه :تلق .ال :لاق ؟اذه فرعتأ : تلقف «لحر هب مف «تیبلاب فوط

 :رعاشلا ل وقي يذلا

 علصألا ةيشلا وذ رمخلاوُخأ

 (هدلجأ ا هدلجأ نأ لبق يغلب ول :لاق ا يلا نأ ملعزف

 باطخلا نب رََّمُع نأ ؟قاسإ نب دماغ ¢

 ذا ءةرصَبلا ضرأ نم ناسْيَم ىلع ةلضَت نب يدع نب نامعتلا

 اهليلَح نأ ءاتسحلا ىنأ له الأ

 يرق نيقاهد يغ تعش تعش ش اذ



 ُهيقل نمف «ينۇوسيلاكاذ نإ هللاو «معن :لاق «رمُع هتاببأ تغلب

 e ا ر رووت

 . ٠ المع ل 8 !هللا او ا ت



 :ًاضيأ لاقو .ليبحرش هما ناک و ءافیفع يمس

 ابرشو ىسفلا ال هللاو الف

 :ّرمخلا مرحو «ةيلهاحلا يف برظ نب رماع لاقو :لاق

 اهتّدلل اهبرشأ َرْمَحلا بّرشأ نإ
 هدي يف سيل ام ىتفلل ةلآس

 اهبَّرشأو اهاقسأ هللاب تطنسقأ

 4 2 كو ع

 تیس ام 2 ا

 لاق تقام ينإف اهّعَدَأ نإو

 لاملاو موقلا لوقعب ةَباَهَذ

 يلاخلا ةدجلا يذ یفلاب ةيرزُم

 يلاصوأ ربقلا برت قرفي ىح

 باب نب سیقم برش :لاق «هيبأ نع ماشه نب سابعلا نع ۷ -

 املق ريب و أ ةماعن :لوقیو «هلوبب طخي لعجف ءركسف ةيلهاحلا يف رمحلا

 :لوقي اشناو ءاهمرحف ا ت

 اهيفو ةبّيط رسمخلا تي

 قا اهبرشا لوالف

 ٤ یاو یم کیا تناك اذ

 مارس اس كراو اھکر اس

 ميم ي لک ل

 موجشلا علط ام رهلا لاوط

 مرا ا اهفلحأ ٠
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 رمحلا محو :لاق .رمخلا كرتو اهكر تق ‹هاشغت ٩ش اب ةكيلُم تاکو

 لاو ءنار ةلعاخا ف يايا ولسا

 فرعأو رومألل ىقبأ ملسلاو ةظاظم لوط دعب يموق تملا

 فرشأ كلذ كرتو تاسموملاو ةوثآ يهو حارا برش تکر تو کک

 ا اچ و لرش كالکو امر کت ميم ا عو ا

 ناعم نب هللا دبع یس م سا ا م یا ا را 0 ُ

 :لاقف ‹«تومب نأ لبق ناعدح نبا اهباع دقلو .ةيمأ نب برحو

 قيفتسع هافسلا نم تسلأ يموق لا يح رمخلا تبرش

 قيحسلا برّشلا یوس هب مانا ماتم يفد ّسوأ ام قحو

 قيدصلا نم ناوها تسنآو ينه توناحلا قلبغأ حو

 ااا ؛فلح نب ةّيمأو ةر دیوار ات ید :لاق

 ونا نا ا لق هدنزو كارخ م در هل بارد اما

u 0؟ذيبنلا ىلإ كوعدي ام !ٌيب اي :هنبال ءامكحلا ضعب  a 

 .ةيناز يأ (۱)
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 ل ةيعاد د ءلالا ةفلتم هتيأر نأ .لق ؟بارشلا
 .لاجرلا تاور تورو



 «هل نبال ماشه نب مكحلا لاق :لاق «يلكلا نب ماشه نع ٠١-

 ّحلَسو «كقدش يف ءيق هّلإف ؛ذيبنلاو كايإ !ًيب اي :برشلا ىطاعتي ناكو
 .نابذلل اريمأو «نايبصلل ةكحض نوکتو ‹كرهظ ف حو «كبقع ىلع

 لها نم لجر- نسخا وبآ ينثدح :لاق «دیعس نب ديوس نع ۷
 رأل رخ دق هلان ؛هباتم يف یآر هلآ لحر ينربحأ :لاق -ةرصبلا

 ُتيتأف :لحرلا لاق .اذکو اذک روک له نم لجر الخ ام «تافرع

 «يتأف «لحّرلا كلذ ءابخ ىلع ينولتف «مهنع تلأسف "٠ ھبراضم

 ىطاعتأ الحر تنک :لاق .كبلذب ينْربخأ :تلقو «تيأر اع هتربحأف

 تلمحف تلمحف «ناركس انأو لزنملا تيتأف «يناهنت يدلاو تناكو «بارشل

 .ٌروجسم وهو رولا يف اهتعضو ىح اهتلمحف يلع

 «دادغېب ناك هنأ «بيطلا نب لهس ينثدح :لاق «دیوس نع ۸

 مالو هتأرما هيلع تلمحف «نارکس وهو هلهأ یتا الجر نأ ينربحأف

 تحرح هنم كلذ تعم اّملف «هتليل يف اهيلع جوزتي نأ ًاهقالطب فلحف

 جوزتي مل وه نإ :تلاقف .سانلا مان دق :اه لاقف «هتربحأف «سراجلا ىلإ

 «هنیمیب اهربحأف ءازوجع تناکو هئا سراجلا ىتأف ؛تبهذ ةليللا

 تكر اشف «أتيم لحرلا حبصأو «هتدلاو هجّوزف «تعش ام لعفا :تلاقف

 .اذک ةنيدم لکل مسا )۱(

 .مهزانم يأ (۲)
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 .رشلا عماوح ركسلاف .افلأ نيئالتب تحلوصف ءاهنمن يف ةأرملا

 اذيبن لحر برش :لاق «يسيطارقلا هللا دبع نب دمحم نع -۹

 ناك ءةالصلل هه هل مع ةنبا تلعجف «ةرحآلا ءاشعلا نع مانف «ركسف

 م ثالث يلصي الأ ةّبلا اهقالطب فلح «ةيلع تأ اًملف «لقعو نيد اه

 م ر افق ع هما قرف لم یک حسا ایلن ےب لق
 .تامف «ةلع هل تضرُعو «كلذ ىلع حبصأ مث «هتليلو

 :لئاق لوقي اذه وحن ينو
 ةينملا ركُسلا يف كأحجفت نأب ااهح ناركسلا اهيأ نما

 ةيربلا رش نم هللا ىقلتو ارط سانلل ةربع يحض

 یلاّغنَ یرتشب الع لقعلا ناكول :لاق «يرقتملا دابع نع ٠-
 !مهوقعب بهذي ام مملاومأب نورتشي ماوقأ نم بحعلاف «هئارش يف سانل

 نم لحرل ليق :لاق «دمحم نب هللا دبع يعبّرلا دمحم يأ نع ١-
 فيكف «ًاحيحص يلقَع ىضرأ ام هللاو :لاق ؟ذيبنلا برشت ال مل :برعلا

 ..هدسفي ام هيلع لحد

 ذیبنلا برشی ناکو «بلغت ينب نم لحر لاق :رکب وبا لاق -۲

 :هکر تف

 .ءيش لك نم سيفنلا :قلعلا )١(

-_ 10:» 



 ت ل م ر2 و و

 ركسلا رمو ءالطلا ولو اهبارشل رومخلا تکرت

 رصح ءا تش رمخلا نم هبرش يف كڙافش اولاقو

 رش دعب هيلعي رشب مركلا ءافش ام اوبذك دقل

 ‹كشح برقي هنإف ؛ذيبنلاو كايإ :هنبال ءامكحلا ضعب لاق -۴

 :لاقف «ذيبنلا كرت لحرل -هللا هحر- يبأ يندشنأ ٤-

 ا هر : ° ۰ ٠

 هب بذعأ ارش كي نإو هتل دقفا ريح كي نإف

 مهو هل باحصا ىلع لحد رماع ینب ن ر نا يغلیو -1

 بسن نم رمخلاو مکقذاب نیب له ةعرتم ءارفص ةزقاقب اوؤاح

 يبسح ىلع ىّررْي نأ ةريشعلا ينو ينبذعُي نأ يكيلَم فاحأ ي

 ٦- قذابلا نع ههلط و سابع نبا تلأس :لاق «ةيريوحلا يبأ نع ٠ء

 لک وا ءركسأ امو «قذابلا دمحم قبس :لاق .؟قذابلا يف ينتفأ :تلقو

 .اهسنج نم اهريغ ينو اهيف هلوق قبس وأ «هنامز يف نكت مل يأ «ةيسرافلاب رمخلا مسا )١(
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 :لاقف ءءاّرقلا ةمرلا وذ اجه :لاق ديوس نب قاحسإ نع -۷

 هبراش كرَعذي الف ذيبنلا اما

 هبراشب يرزي دقف ذيبتلا امأ

 مهلك سانلا ةايح هيف ءالا

 هب رضا دق ليج بیسح نم مک

 هرقاعي نم يدنع اذه لاقف

 همّمصُم نع الهم لیق نِإو هيف

 عرو نمؤم يراق لك مهودع

 هتقيلخ وفصت ال قفانملا نإ

 هرقاعي ايذيبن يوسي نمو

 اذإ امالحأ مظعأ موقال

 مهلئاوغ مُهرئاشع فات الو

 ءاملا برشي نمم كءادر ظفحاف

 ءاملا هب ىّررأ ابراش ىرأ الو

 ءادلا هكرقاع اذإ ذيبنلا فو

 ءامسأآ لامکاللو ذيبنلا برش

 ءالحأ ابیرش ناک نمل مهو

 ءاعإو ضامبإ زمهلا عم هيف

 ءارق سانلا رايحخو ءىراقب

 ءاًدشأ اوقال نإو نوعنم مه

 ينب يف ةميلو تناک :لاق «يدع ينب لوم ملسا نب لهس نع -۸
 ةمرلا وذ ىقستساف «ةّمَرلا وذو ديوس نب قاحسإ اهيلع ةدئام ىلع يدع
 :ةّمَرلا وذ لاقف ءام يقسف ديوس نب قاحسإ ىقستساو ءاذيبن يقسف
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 هبراش َكرَعذي الف ذيبتلا اّمأ

 مهقوس فاصنأ ىلع نيرمشم

 :ديوس نب قاحسإ لاقف

 هبراشب يرزي دقف ذيبنلا اأ
 مهلك سانلا ةايح هيف ءاملا

 .دیزن یتح دز :ةمرلا يذل لاق مث

ll 

 ءاملا هبرش نمم كبايث ظفحاف
 ٤ ءارق نوعدي مهو صوصللا مه

 ءاملا هب يرزيادحأ ىرن الو
 عادلا هكرقاع اذإ ذيبنلا يقو

 امو «ةءورملا صقان وهف ؛تايبألا هذه وري مل نم :لوقن ةفوكلاب اًنك :لاق

 :اهیوري وهو الإ فرش هل ةفوکلاب لجر ناک

 اهب فط ۾ ةيناجرح ءابهصو
 اعراف نيهلا سلا دهشي مو
 ةمون تمن دقو یجب اهب يناتأ

 اهدها يريغل وأ اهحبطصا تلقف

 تلخ يتلا روهدلا يق اهنع فف
 نكي مو نيعبرألا فاو ء رلا اذإ

 ىتأ يذلا هيلع سفن الو ُةَعَدف

 ُرذق ةعاس اهب رق لو ميلح
 ربح اهخبط ىلع رضح ملو قورط

 رسنا علط دقو ىّرّعشلا ل تحال دقو

 ٌرمخلاو َّكَحيو بيشلا دعب انأ امف

 رمعلا الح دق ام دعب يباصلا فيكف

 تس الو ءایح يتأي ام نود هل

 ٌرهذلا هل ةايحلا بابسأ رح نإو
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 ركسملا مذ ةلاسر
OSS HOS a O a O N A O O O O TG O ESOS 

 يمهفلا لاحرلا لاق :لاق «هيبأ نع ماشه نب سابعلا نع ۷.

 :صاعلا نب ديعس نب ورمعل

 ينُنإ نينامثلا دعب اهبرشأأ

 ورمع یرد ول املاع ورمعل تنکو

 ٌرقفلا ينّمع نإو دومحم ريغ نذإ

 ل دق نار اراع قع
 ٌريقلا يع اهَراع حامب سيلو

 :لاق ‹« -نیبیصن لهأ نم وهو- يبيصنلا ماشه نب دمحم نع -۱

 برشی ناکو «ورمع اب یّکُب «هسفن یلع ٌفرسُم لحجر اندنع ناک

 ؟كلَل ام :هل ليقف ءًعزف وهو ةليل تاذ هبتنا ذإ كلذك وه انيبف :لاق «رمخلا
 :هتظفج یّتح مالکلا اذه يلع دّدرو «اذه يمانم يف تآ يات :لاقف

 رمخلا ىلع فوكعم تنأو
 يردت امو ليّسلا كب لاس

oro ~ 
 م

 ةفالس نم ةبقع ريح ٌرقفَلف

 اوُعذ اذإ ينال يقع اهب بس

 ةى ءا ءابهص برشا

 .ةاجف تام نذؤملا نذأ اًملف :لاق

 «يرملا ورمع وبأ ينندح :لاق «يفقثلا ميهاربإ نب ! قاحسإ نع < ¥

 دهشتسا لاق ‹«-حيبص نب عيبرلا لبق نم نادابع لهآ ىلع اريمأ ناک و-

-\Yof- 



 ت

 هارت ام :لاقف ؟كب هللا لعف ام :تلقف ءارضح ةلحب شوم هلأك مونلا

 طايسلا راثآ ىلإ ترظن ىلو املف .ةنحلا ينلحدأو يلَّرفغ ؟ءادهشلاب اعناص

 .معن :تلقف ؟تّیأروأ !ةنيشح ابأ اي :يل لاقف .كناكم :هل تلقف «هرّهظب

 كاذ !يقش اي َكَحيو -يح ذموي هوبأو- «يبأل لق !ةنيشح ابا اي :لاقف

 ين تلتف يذلا انأ ينإف ؛هبرشت ال «تنأو انأ هبرشن اك يذلا "يذاذلا

 .ادح هيلع تدلح نأ درت م هلل لیس

 ا ب ا

€ € 8 € € # # 

 ركسملا مذ ةلاسر رخآ

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا متاخ دمحم انيبن ىلع هتاولصو

 محعم .ةريزجلا لباقم ةلجد ىلع يهو .يدوحجلا لبحج نم ةبيرق ةريزجاٍيرغ يف ةيرق )١(
 ۳۲۴/٤: نادلبلا

 .هراكسإ ةدشب فورعم بارش (۲)

00. 





 .ايفدلا يبأ نبا لاسر ١ .تاعوضوملا سره

 ۱۱ ۰ باثكلا اذه يق لمع

 ۳ ' تافنصملا ءامأ

 ۱۸ تاطوطخملا روص

 لكوتلاو ديحوتلا باتك
 1۷ ةينلاو صالحا ةلاسر
 ۸۱ نيقيلا ةلاسر

 40 لاب نظلا نسح ةلاسر
 4۳ هللا ىلع لكو تلا ةلاسر

 1٥ ۰ هللا نع اضرلا ةلاسر
 14 هلل ركشلا ةلاسر

 قالحخألا مراکمو لقعلا باتك

 o0 هلضفو لقعلا ةلاسر

 YY قالحألا مراكم ةلاسر

 44 ءايحلا يف ءاج ام - باب

 ٤ ۳٦ هلضف يق ءاج امو قدصلا - باب

 IY كلذ يف ءاج امو سأبلا قدص يف - باب

 To مح رلا ةلص يف - باب

 For ةنامألا يف - باب

 YoY بحخاضلل ممذتلا - باب

 10 راجلل ممذتلا - باب

 YY عئانصلاب ةأفاكملا - باب

 YA لئاسلا ءاطعإو دوجلا - باب

 o} ملحلا ةلاسر
 ۹ ففعتلاو ةعانقلا ةلاسر

 4 اهنع ففعتلا يف لضفلاو اهنع رجزلاو ةلأسملا مذ يف - باب

 A4 ةلأسملا نع فافعتسالاو ىلاعت هللاب ةجاحلا لازنإ - باب
 E مسقلاب اضرلاو بلطلا يف لامجإلا - باب

 o1۳ توقلا ىلع ربصلاو فافكلاب اضرلا - باب

 014 - اهلضفو ةعانقلا - باب
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 ايندلا يبأ نبا لئاسر _ تاعوضوملا سرهف

 oY جئاوحلا ءاضق ةلاسر

 ٠ oY فورعملا لضف يف - باب
 4 هوجولا ناسح ىلإ جئاوحلا بلط نم - باب
 oY ةعينصلا ركش يف - باب

 o10 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةلاسر

 1۹ فيضلا ىرق ةلاسر
 ۷ فورعملا عانطصا ةلاسر

 fo كحضلا - باب

 ٠ ٠٤4 ٠هلهأب سيل نم ىلإو هلهأ وه نم ىلإ فورعملا عانطصا - باب

 o0“ جئاوحلا يف - باب

 1Y٤ هوجولا ناسح ىلإ جئاوحلا بلط - باب

 1A۲ ةعينصلا ركش يف - باب
 1۹۲ ارسعم رظنأ نم - باب

 نيلاصلا رابخأ باتك

 .VY ۰ ءايلوألا ةلاسر

 ۹۳ ةوعدلا يباب ةلاسر

 A۱Y فارشألا لزانم يف فارشإلا ةلاسر
 تامومذملا باتك

 ۹7۹ ايندلا مذ ةلاسر
 11۹ يهالملا مذ ةلاسر

 3۸۱ لبطلا يق - باب

 1۸۲ فدلا يف - باب

 11A درنلا يف - باب

 1AY جنرطشلا يف - باب
 114۰ ةدراهشلا يف - باب
 1۱۹۱ ردسلا يق - باب
 114۲ حيجارملا يف - باب
 114۳ رامقلا يق - باب

 114 مامحلاب بعللا - باب
 ¥11۹ طول موق لمع يف - باب
 1۰۱ ءاسنلا يق ةيطوللا - باب

 1.0 ۰ نيشنخملا يف - باب
 1۳ : يغبلا مذ ةلاسر
 YY ركسملا مذ ةلاسر

 ¥Yo\ سرهفلا
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